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Muistelmia Etelä-Humppilan
myllyistä .

Entisinä aikoina, jolloin Humppilan
eteläinen
osa oli suureksi
osaksi vielä raivaamatonta
korpea,
sai vat vedetkin Itse raivata itselleensellaisia uomia, joita myöten voivat
pääs~ä joko Kiipunjärvcen ta( siitä
Korvenjärveen
virtaavaan Rautajokee n. Tållaisisca luonnon itse valrnistamista viemäreistä yksi suurimpia, Myllyoja, laski vetensä Rautaojaan n. 60 metriä nykyisen Taipaleen kansako trlu n länsipuolelta.
Mainitun 'koulun kohdalla, nykyisen
maantien yläpuolella, muodosti tämä oja pienen kosken, johon
oli
rakennettu :n.s. jalkarnylly,
jossa
vesi pyöritti ratasta sivusta työntäen. Tämä koski olikin myllyn
paikaksi erittäin sopiva, sillä veden
vähyyttä voitiin siinä korvata keinotekoisesti.
Aivan putouksen ylä~
puolella virtaili siinä vesi muutaman metrin levyisenä virtana korkeiden äyräiden
välissä.
Vähän
ylempänä olivat nämä äyräät etäämmällä toisistaan,
joten varsinaisen
ojan molemmille puolille jäi muutaman kymmenen metrin levyinen

.alavampi paik'ka, johon patoamaila
oli helppo pidättää vettä varastoon
suuret määrät silloin, 'kun mylly ei
ollut käynnissä.
Kun noilla korpimailla keväisin lumet sulivat hitaasti ja kun veden laskuki~ huonojen
ojien tähden olå hidasta, niin tällaisen patoamisen avulla voitiin saada
vettä riittämään myllyn kåyttåmiseksi melkein kautta vuoden.
Tätä 'koskea lähellä olevan Myllyojan
lohkotilan
entinen isäntä,
63-vuotias J oose Lemströrn, on pienenä poikana ollessaan nähnyt vielä nuo patolaitteet tåydesså
kunnossa, vaikka hänen arveluosa mukaan
siitä 'on kulu.nut jo ainakin
100 vuotta, kun mylly on viimeksi
ollut käynnissä.
Mainittu
Lern.ström kertoi, että kosken rpartaarta
oli kaadettu suuri. honka putcuksen
ylitse ja siihen 01i sitten kiinnitetty toinen toisensa viereen pystytettyjä lautoja. _ Ei edes oksia oltu
karsittu
pois 'hongasta muualta,
paitsi mLssäne
haittasivat laudoitusta.
Nykyisin on tämä koski kokonaan
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kuivilla, 'kun maat ovat raivatut viljelykselle
ja vedet johdettu
Rautaojaan
toisia teitä.
'I'uon suuren
horigan kanto an ja lah onnut melkein maan= tasalle, kun muura'haisetkin keollaan
avat sen mådäntymistä edistäneet.
Laud oista ei näy
enää pätkääkään,
mutta tuosta hcngasta on vielä jälellä muutaman
metrin
pituinen
ja, n. puheliripylvaan
vahvuinen
jäännös
entisellä
paikallaan.
Ovatko.
yrripäris.ön
asukkaat
tahtoneet
kunnioittaa
esiesien muistoa, kun eivät ale
si,tä
siitä polttopuikseen
korjanneet?
Muualla
Etelä-Humppilassa
ei
liene allut sellaisia putcuksia,
että
niihin olisi vainut myllyä rakentaa.
Tytykoskikin,
vaikka
onkin aivan
Humppilan
rajalla, o n 'kuitenkin
ja
Metsämaan
seurakuntaa.
Ja
siitä
on ja 'kulunut
ainakin pualen
vuosisataa,
kun mainitussa
kaskessakaan o n myllyä ollut,
Sen taiminta täytyi lapettaa
silloin, kun maini.ttu koski, samoin kuin j a ukkari.nkoskikin, alennettiin
sitä varten, että
Korvenjärvi
saatiin heinänkasvulle
soveliaaksi.
M unta tuuli on puhaltanut
EteläHumppilassa,
kuten
muuallakin
maailmassa,
ja vo.n 'pyöritelly,t
myllyjä useassakin
pailkassa.
Nykyisessä Taipaleen
kartanossakiri
oli
sellainen
laitos, mutta siitä an nyt
n. 40. vuotta, kun tuulimylly
'lapetti
taimintansa
Taipaleen
'kylässä.
Se

myytiin

Tammelaan,
Talpian
KälSileekankaan
myllyn toiminta an lopetettu n. JO vuatta
takaperin ja siitä .on kulunut
vasta 4
vuotta, kun Takalan [ohkotilan 'tuulimylly hävitettiin.
Tämän
myllyn
ki vet ovat vielä entisen myllyn paikalla, ja sen tammi oli vielä viime
. kesänäkin
hyödyl isessä
toimessa
Takalan
naapurissa, Tuomolassa,
toimien
sellaisena
vorokkina,
jolla
nostettiin
kantoja
irti.
Lähellä
leipåkysymysta
siis sen nykyinenkiri
toiminta.
Ainoa
tuulimylly,
joka EteläHumppilassa
on vielä kayttökunnossa,
on Huntaankylän
läntisellä
laidalla,
Kultasaaren
lohkotilalla.
Se on sinne siirretty
keskipitäjältä,
Kujala.n talosta, n. 20 vuotta takaperin.
Ajanhammas
on senkin ulkoiseen
asuun JO uurtanut
omat,
vissit merkkinsä,
ja 'sen koko alemassaolo
on muutenkin
uhattu,
kun nykyisenä
moottorien
aikakautena tällaiset
esi-isien
aikuiset
laitokset
menettävät
merkityksensä
kaikilla
aloilla. Myllyjen
historiaan
piirretään
uusi lehti, ja me toivomme, ettei tältä lehdeltä tarvitsisi
lukea puunkuorieri
ja
tähkäpäiden
jauhatusta
leipäaineiksi,
jollaisia
nuo nyt käytännöstå
'häviävät jalkaja tuu'lirnyllyt
avat :Jwvien 'katov uosien maaotamme
kohdatessa
jauhaneet.

källe.

]. R.

Joulun valmisteluista ja viettotavoista
entiseen aikaan.
(Koijiirueltii)

Jo viikkoa
paria ennen ryhdyttiin
rnaalaisraloissa »joulua valmistelemaan».
Ensimmäisiä puuhia olivat joulukynttilöiden valaminen ja joulusahtirnaltaiden
teko.
. Syksyllä
eläimiä
teurastettaessa
oli
talon emäntä ottanut kaikki talit ha'ltuunsa, ja nyt joulun ~tuviikoilla
hän
toi ne huolellisesti puhdistettuina
»pakariin», missä ne sulatettiin kuumeuramalla
padassa.
Sula tali siivilöitiin,
kuumennettiin
vielä ja kaadettiin
kiehuvaa vettä puolillaan olevaan vanhaan
kirnuun, johon vielä lisättiin vettä, kunnes tali oli kohonnut lähes laitain tasalle.
Sillä aikaa, kun emäntä hääri talipatansa kanssa, laitrelivat toiset naisvaet
j:l lapset kynttilänsydämiä.
N.s. kynttilatikkujeri
keskivaiheille
kiedottiin
puuvillalangan
pätkä keskeltä lenkille,
langat
kierrettiin
yhteen kuten tallukaritekijä vanetta tehdessään kiertää pellavaakuituja ja lankain ympäri siveltiin
vähän talia kehkiämisen ehkäisemiseksi.
Tällä tavalla tehtiin 3- ja useampihaaraisiakin sydämiä, joista piti tulla juhlakynttilöitä joulupöydälle.

Valamaan ruvettaessa ali tali jo kirnussa kuten kerrottu.
Emäntä, vanhaemäntä
tai joku muu vanha mestari
kastoi tikuista riippuvat
sydänlangat
ensi kerran kirnun taliliemeen, jotta ne
eivät menneet vääriksi,
mikä
vastaalkajalle oli hyvin tavallista.
Tämän
jälkeen kynttilatekeleet
laskettiin kahden vartaan välistä riippumaan,
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että tikku jäi varraiden päälle poikittain.
Tässä ne saivat hyytyä.
Toisella kerralla jo saivat varttuneemmat
lapsetkin
toimittaa valamista, joka oli ,heistä sekä
hauskaa että jännittävää.
Aina valamisen välillä saivat kynttilät hyytyä vartaiden välissä.
Näin jatkettiin kunnes kyntrilat olivat halutun vahvoja ja tali kirnusta 'alkoi loppua.
Vartaat kyttilöineen
nostettiin orsille kuivumaan.
Vasta täysin kovina kynttilät otettiin alas, tikut
poistettiin, sydänlankojen päät tasattiin
ja niin ne olivat valmiit puiseen jalkaan pantaviksi ja jouluaattoiltana
sytyte ttäviksi.
Eräillä
seuduilla
Lounais-Hämettä,
m.m. Urjalassa, laitettiin joulukynttilöiden yhteydessä n.s. .plukia'.
Lehmän
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Jo aaton
aamuhämärässä ja pitkin.
päivää poikkeili taloihin kerjäläisiä, jotka pyytelivät
osaansa hekin jouluherkuista.
Ja »seirnmiten heille myös jotakin anne-erin.
Pidettiin
suorastaan
velvollisuutena ainakin 'joulujuhlan ~dellä, että parempiosaisten
tuli kovaosaisia
veljiään jotenkin muistaa.
Aattoaamun hämärässä miehet noutrvat kotiin heiniä, sillä ainakin .jouluaaton iltana piti Iehmillekin antaa heiniä, vaikka varastettuja, sanottiin. Muulloin kyllä
saivat
oljet kelvata; heinänvähät syötettiin
hevosille.
Tavallisesti olivar miehet joulun aattopäivät
pienessä hiprakassa joulusalidin ansiosta.
Ja sanottiin, että heiltä
oli tähän aikaan »housut jaloista pois».
Naisväki piti nyt talossa »jöötä».
Sitten aattoillan hämärissä tuotiin tupa lähes puolilleeri olkia, ja ainakin pikkuväestä tuntui jo kovin jouhrlta.
Tuvan pöytä oli saanut harteilleen valkean
pellavaliinan,
ja kolmihaarakynttilät
seisoivat jo jaloissaan.
Suuri 'raamattu
oli pöydän toisessa päässä telineellään.
Kun kaikki oli saatu valmiiksi joulua
vastaanottamaan,
kävi koko talonväki
yhdessä joulusaunassa ja muutti puhtaat
vaatteet ylleen. Sitten illemmällä väki
kokoontui
pöydän ympärille yhteiselle
jouluaterialle.
J os oli taloon tullut kerjä:Iäisiä t.m. kulkevaisia, niin hekin saivat tulla mukaan.
Mitäari
erikoisia
herkkuja ei pöydässä ollut, mutta olihan kaikki kotitekoista
ruoka-astioista
alkaen ; ja se kyllä vaikutti paljon juhIaturituun.
Savuavat päreet olivat saaneet väistyä syrjään
kauniisti valaisevien kynttiläin ja »plukien» tieltä.
Aterian jälkeen avasi perheen isä raamatun ja luki sieltä joulun pyhän sanoman: Po~ka on syntynyt.
ja miten

I

paimenet ensimäisenä jouluyönä riensi-.
vät syntynyttä
maailman Vapahtajan
kunnioittamaan.
Päälle veisattiin jouluvirsi ja joku perheenjäsenistä luki vien jotakin uskonnollista kirjaa. Kodin
piirissä vietetty vuoden pyhin hetki oli
lopussa.
Vaikka jouluilta olikin .vietettava hiljaisuudessa, niin kuitenkin lapset teuhasivat pahnoilla kaiken loppuillan.
Sakea tomu täytti .ilman ja saunassa päälle pantu puhdas paita oli kohta musta
kuin riihimekko.
Miehet polttelivat
pöydän ääressä nurkantakusilla
lastattuja akkivaariaän, naisväki oli kokoontunut yhteen nurkkaukseen
ja keskusteli joulusta ja kylän tapahtumista.
Aikansa temmellettyään
lapset alkoivat väsyä ja onnellisina he kallistivat
pehmeiden pahnain päälle.
Myöhemmällä aikuisetkiri kävivät levolLe, hekin
pahnoille,
Valot sammutettiin ja kohta oli koko talo vaipunut onnelliseen
jouluyön uneen. Pakkanen vain paukkui nurkissa ja nälkäinen susilauma ulvoi jossakin lähistöllä.
Aamulla varhain herättyä lähdettiin
joulukirkkoon.
Hevoset Juoksivat kuin
villityt, sillä niiden kaurojen joukkoon
oli yöllä kaadettu viinaa tai sahtia, joter: nekin olivat juhlatuulella.
Kirkko oli jo ennestäänkin
valaistu
kynttilöillä
ja nyt kirkkoon mennessä
vei jokainen vielä mukanaan kynttilän,
jonka sytytti eteensä palamaan.
Kenen
kynttilä sammui tai kaatui, sai olla varma, niin uskottiin, että hän ennen seuraavaa joulua lepäsi kirkkomaan
mulIissa.
Jumalanpalveluksen
päätyttyä palattiin taas hurjasti kilpaa
ajaen kotiin.
Usein, varsinkin jos kyytimies oli liiaksi »tuulessa», reki kellahti nurin ja sii-
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na Istujat kierivät kinokseen.
Mutta
kaikesta
huolimatta
kotiin kuitenkin
onnellisesti päästiin.
Kirkkomatkan
päälle ruvettiin
aterialle ja parhaat talon antimet olivat
nytkin pöydässä.
Meille myöhemmän
ajan ihmisille niin välttämättömät
kirkkokahvit olivat tuntemattomia.
Illan tullen houkuttelivat
laattiapahnat aikuisiakin teutaroimaan.
Pian oli-

•

kin pahnoilla liikettä: muutamat parit
toussusivat, .toiset sohivat suutarin silmää, onkivat kiiskiä, menivät ryssäsi:ä,
kantoivat vanhanpiian takkaa ja miesväki veti vakikapulaa, että kädet kirvelivät.
Risto Heinonen.
Forssan Lehdessä
(Lyhennetty) .

20. 12. -29.

Uudenvuoden viettoon liittyviä
kansantapoja.
(Koijärveltä)

Uusivuosi eli pikkujoulu ei hämäJlä-i·
sille ole ollut mikään erikoinen
juhla.
Aattoiltana tosin pestiin saunassa kaikki
vanhan
vuoden
Iiat pois sekä
tuotiin joskus uusia puhtaita olkia pirttiin, joka synnytti joulutunnelmaa.
Illalla kay.tiin jännittyneitä
tulevan
vuoden
tapahtumia
tiedustelemassa.
Es'imerkiksi
talon väen
illallispöydässä
istuessa meni joku henkilö ulos katsomaan länkien lävitse akkunasta sisään.
Tällöin hän näki päättömänä sen, joka
joukosta seuraavana v.uonna kuoli. Tärkein toimitus kuitenkin
oli tinan valarninen.
Ensin oli tina valettava talon näkymättömäJle haitialle. sitten isännälle, sen jälkeen emännälle y.m. ikänsä
ja arvonsa mukaan, joten kaikille perheenjäsenille
vaIettiin
oma
tinansa,
josta nousevan vuoden kohtaloita
ennustettiin, kuten
kuolemaa,
sairautta,
naimisiin menoa, rikastumista, köyhtymistä y.m. Veneen muoto tiesi hyvää
kalavuotta. tähkän muoto hyvää viljavuotta j.n.e.
Tinan valuvesi oli vietävä kolmen tien risteykseen, jotta saatiin taloon pikemmin häitä. Tytöt tekivät monenlaisia
temppuja
sulhast;

tiedustellakseen.
M.m. he heittivät kenkänsä tuvan perältä ovensu~hun
palll.
Mihin päin kärki osoitti, siltä suunn'alta
sai sulhasta odottaa, jos taas kerukä onnettomuudeksi
kääntyikin
kohti heittäjää, niin silloin ei ollut sulhasen toivoa sinä vuonna.
Seuraavan vuoden tapahtumia aattopäivän iltana ennustettiin
myöskin siten, että asetettiin pöydälle viisi miehen
lakkia, tai niiden puutteessa viisi kahvikuppia.
Yhden alle asetettiin nukke,
toisen hiili, kolmannen sormus, neljännen avain ja viidennen alle kaunis nauha.
Nyt
kutsuttiin
tämän asettelun
ajaksi huoneesta poistunut henkilö sisälle ja pyydettiin
häntä
nostamaan
joku lakeista.
Nukke tiesi sitä, että saa
tulevan vuoden ajalla lapsen; hiili, että
pääsee jonkun omaisen hautajaisiin, tai
muuta surua; sormus, että pääsee kihloihin; avain, että pääsee huoneen halltijaksi;
nauha,
että
pääsee
häihin.
Nostettaessa kolme kertaa, ja jos joka
kerta tuli sama esine, niin sai olla varma, että niin tapahtui.
Esineitä lakkieri
alla vaihdettiin
usein, jotta ne olivat
sekaisin.
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Uudenvuoden päivän aamuna on ollut
kova koetus siitä, kuka
ensimäiseksi
ehtii piirtää pircin seinään vuosiluvun.
Muutenkaan
ei silloin saa kauan nukkua, sillä tällöin tulisi olemaan koko
vuoden. unelias.
Monet taiat tehtiin
Uudenvuodenpäivänäkin,
erikoisesti monet ennustustaiat.
Pitihän toki vuoden
alkaessa 'saada tietoja nousevan iajastajen
tapahtumista
ja menoista.
Silloin nuoret tytöt - ja pojatkin - 'kaikessa sy-

dänyön saiaisuudessa katsoivat »onnen
peiliin», josta näkivät
tulevan mielitiettynsä, tirkistivat samassa tarkoituksessa vesi asti aan, jonka pohjalle oli vihkisormus upotettu, taikka korvat herkkinä seisoa varjöttivat
kolmen tien risteyksessä tai kaivon kannella, kuunnellen tulevaa onneansa.
Väinö Hemilä.
'Forssan Lehdessä

30.' 12. -29.

Katovuoden muistelmia vuodelta
1868.
(Kertoillut Miina Seppälä.)
Kirj. Edv. Rautanen.
Syksyllä 1867 oli erikoisen tautinen aikakausi.
Kansan nimittämä
lämmintauti vieraili miltei jokaisessa kodissa ja riisti monet potilaat
tuorien tuville.
Isot hovipaikat, missä oli en,em-.
pi palvelusvakeå, tulivat täten
pakoitetuilksi usein vaihtamaan pal'k ollisia. Niinpä Jokioisten hovissa oli
kuo:llut köksä syksyllä joulun tienoissa, ja tilalle tullut sair asti taas
heikossa tilassa tammikuun lopulla,
Tällöin lähetti kartanon
paeruuni
Kasimir
Brehrrier
tallimiehensä
noutamaan Vaulamrnin Jaakkolasta
isännän nuorempaa
sisarta köksän
sijaiseksi,
Uusi 'köksä tunsi' huolten painoa
tulevaan tehtäväänsä.
Vaiäla kokemusta
tuli tämä hyvin epämääräiseksi niiden töiden
tähden,
jotka
kartanossa
oli otettu käytäntöön
köyhien hädän alaisten avustamisessao Kartanori
puolesta
annetun
avustuksen jakelu kuului näet koksän tehtäviin.
Patruuni
Brehrner
antoi hänelle Iähemrnät ohjeet avustuksen ja jakelun
suorittamisesta.
Neljä kannua vettä ja toiset neljä

kannua ku orittua maitoa sekä tarpeellinen
maara
rukiisia jauh oja .
kuului vellin valmistukseen,
J akelussa tuli antaa velliä pariskunnalle,
joilla oli lapsia mukana, noin töopin vetoinen annos, puolikas leipää
ja kaksi silakkaa, yksityisille
suhteellisesti vähemmän.
Päiväjakelu
riippui siitä, minkä verran oli anojia kunakin päivänä. Leivän tarvetta tyydytti vakituinen jokapäiväi.nen
leipojatyttö, mutta vellin keittäminen oli köksän tehtävä.
Ellei yksi
padallirien riittänyt iltaan asti, niin
sitten oli uusi 'keitos valmistettava.
Päivän
työohjelmassa oli ensirnäisenä vellin keittäminen kulkevaisten tarpeeksi noin kelto .puoli viiden seutuvilla
aamuisin.
HOIVin
omaan ruokakuntaan kuului 18 henkeä, joiden ruokataloudesta
köksän
tuli myös huolehtia.
Kaiket päivät tuli ja meni mierolaisten joukkoa.
J akelua sai toirnittaa aamusta iltaan asti. Pahirnman kansanvaelluksen
aikana
ei
'köksä ehtinyt .keittää velliä jokaiselle ano jaläe jaettavaksi, vaan oli
murr-ettava leivästä hiukkasta isom-
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pi kappale
ja samassa
suhteessa
Iisättä vä silakka-annostakin.
J onkimmoinen
pelonsekainen
tunne
vaivasi
joskus köksää,
'kun toisinaan
jaossa hupeni liki neljäkyrnmentä leipää /päivää kohti.
Esittelipä huolensa
·patruunillekil1.
Brehmer lohdutteli
vain sillä, että ku·lkevaisten
hädänalaista
asemaa
on
avustettava,
ja 'ketkä sen tekisivät,
'elleivät juuri tällaiset isot kartanot.
Toisinaan
patruuni
K. Brehrner
seurasi avustusjakelua
ja sai tällöin huomata,
e.ttä muutamia
o'li
a vunanriossa
usein läsnä.
Brehrrier
oli kysynyt tällöin, eivätkö he muualla ollenkaan
ikäy. - Kyllä muuallakin, mutta kun ei mitään v.oi saa,da, niin suur-emmassa
hädässä "tulee
tänne
poiketuksi,
ik,un tääJlä on
avunsaanti
varmempi,
kuului vastaus.
"Näiden
hädänalaisten
kulkevaisten joukossa
oli edustetuna
eri ikakaudet.
Perheellisista
voi havaita,
ettei tyttöjä
ollut mukana
läheskään .niin, paljon
'kuin oli poikia.
Vanhuksia
oli taas enemmän
kuin
miehuusiässä
oäevia,
joista jälkirnäisten
joukossa
oli naiset enernmistönä.
Raajarikkoisia
oli kaikistakin ikäkansista.
Kaikille
oli yhteistä puutteen
synnyttämä
nälkä
ja kiitollinen
mieli saadusta
ravinnosta.
Monet nartai.n.a toivottivat
Jumalan
siunausta
kartanolle,
patruuni'lle, rouvalle ja köksällekin
saadusta avusta,
siitä suuresta
Iahjasta, mitä vähäinen,
yk sinkertainenkim

ra vinto silloin oli. Jokainen
tyytyi
saamaansa
osaan kiitollisin
mielin.
Jos kulkeväisia
sattui iltamyöhällä,
.niin 'niistä usein oli yötä kartanon
eräässä vanhassa
huoneessa,
paimenen .pirtissä. Y övieraat kävivät osalliseksi vielä seuraavan
päivän avunannosta,
ennenkuin
lähtivät
mierolaisina edelleen sam oarnaan.
Edellä kerrotusta
ilmenee
todellista rakkaudentuntua
kanssaihrnisiåän kohtaan.
Se puute, -mitä Suomen kansa koki vuosien 1867 ja 68
ankarimpana
nälkäaikana,
Iienrrytti
tvlyiuupia'kin
luonteita.
Avunsaalain kiitollisuus
oli palkkio J ckioisten
omistajalle
vapaaehtoisesta
a vunarinosta,
johon ei mitään
vastavuor oitusta vaadittu.
Tosin kök. sälIe ilmoitettiin,
että hän. saisi pyytää nuorempia
ja terveempiä
ruokittavie n joukosta
noutamaan
vettä,
tuomaan
puita tai auttamaan
lumen
luontia.
Köksä el turvan.nut
tähän
saatavissa
olevaan apuun, jotta järjestys paremmin
säilyi jakelua
toimittaessa.
Avunsaajista
nuoret kylIä tarjosivatkiri
.palvelustaan.'
Nälkävuotten
synnyttämä
ravinnon puute ja sen seuraukset
saivat
yliotteen
uhrnaavimmissakin
luonteissa.
Vieläpä
Iähivuosina
katovuosien
muistoja
ken-ottaessa
useimmille
tulivat 'kyyneleet
silmiin
kiitollisuudesta
ja säälistäkin
kaiken nähdyn
ja eletyn todellisuuden
johdosta.
Forssan

Lehdessä

3. II.

1930.

•

Saaren kartanon vaiheista.
Kirj. E. A a l
Saaren kylässä oli 1556 maakirjan
mukaan 7 taloa.
. Kylvöalaan
ja
heinäsatoon nähden oli kylä lähirnpiä ympäristön
kyliä, Kauk olaa.
o jai.sta ja Heponientä edellä.
V.
1571 oli talojen luku vähentynyt
yhdellä, mutta
kotieläinten
lukumäärä osoitti, että 'kylä edelleen oli
naapureitansa
vauraampi.
Talonpoikain asemaan ei oikeastaan vaikuttanut vielä mitään se, että kylä
kuului
siihen låånitykseen,
joka
1563 oli annettu Klaus Kristerinpoika Hornille.
Mutta 1600-Juvun alussa tapahtui
perinpohjainen
muutos kylän elämässä. Sääksmäen kihlakunnan vo uti M a r t t i Jaa k 0 n p 0 i k a perusti näet kylään itselleen säterikartanon, johon 1606 sai Kaarle IX :1tä
»vapauden ja räLssin» itsensä, vaimonsa ja lapsiensa aj.aksi sotapalvelusta vastaan.
Kylän vanhat talot saivat hävitä kartanon tieltä.
Miten
tämä tapahtui, .siitä kertoi
kihlakunnan oikeuden lautakunta yli
90 vuotta jälkeenpäin, että Saaren
kylän talonpojat, ennenkuin kylästä
tuli säteri, vain vaivoin jaksoivat
maksaa maaveronsa ja että he 10-

t 0 n en.

puita menettivät tilansa maksamattomista veroista,
Myöskin Karikaisteri ja Kaukolan talonpojat olivat hyvin köyhiä liian korkeitten
ver ojerisa takia. Jälkimäisen kylän
6 talo npoika.,
joutuikin
rälssinä
Saaren kartanoon 'kuulumaan
pitkiksi ajoiksi, mutta saivat talonpojat
toki jäädä tiloilleen asumaan.
Kankaisten ainoa talonpoika sai myöhemmin
myös muuttaa muualle,
kuten Saaren kylän talonpojatkin,
ja Kankaisista tuli rustholli, joka
meidän päiviimme asti on kulkenut
yhdessä omistuksessa
Saaren kartano.n kanssa.
Kartanon
perustaja Martti Jaakonpoika 'kuoli 1618. Hän oli naimisissa baltilaisen aatelisnaisen A nn a P a i k u 11 i n kanssa.
Edellisen omistajan poika H a n s M a rt i n p 0 i k a sai nyt
vahvistuksen
Saaren
säteriin,
josta kuitenkin
Kaukolan kylä kokonaan erotettiin.
Nähtävästi oli hän kuitenkin nuorena kuollut, koska
ainoa
keino
kartanori palauttamisen
estämiseksi
kruunulle oli se, että Anna Paikull
meni 1639 uusiin naimisiin skotlantilaisen aatelismiehen,
everstiluut-
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nantti
F r a n s
J 0 h n st 0n e n
kanssa.
Mutta pian tämäkin
mies
kuoli.
Onnettomuudet
seurasivat
toistaan:
kartano
paloi ja Portaan
talonpojat
rupesivat
1659
leskeltå
riitelemään
Kuhaluhdan
ja
Tennen-)
niittyjä
väittäen,
että heidänesi-isänsä
olivat pantarineet ne
Martti Jaakonpojalle
40 vuotta
aikaisemmin.
Saaren kartanon
rouva
vältti, että hänen miehensä
oli niityt
j ortaalaisilta
ostanut,
mutta
kauppakirja
oli
tulipalossa
hävinnyt.
Kaksi todistajaa
kertoi
kuulleensa
puhuttavan
kauppakirjasta,
'mutta
kun sitä ei ollut näyttää,
ei oikeus
voinut muuta kuin sallia rouvan hallita niittyjå elinikånså,
mutta sen jalkeen
pitiniicLen
'palata ilman k orvausta
takaisin
jokaiselle
talolle,
portaalaisille
kuitenkin
sillä ehdolla,
että he »todistuksilla
voivat voittaa
ruityt takaisin
ennen
kuin
rouva'
kuolee».
Seuraavana
vuonna
porraalaiset
yrittivät
uudestaan
ja oliva .kin jo vähällä
pääs';ä niittyihin
käsiksi,
kun t arrn o'k as
leskirouva
saikin
todistetuksi,
että niityt
todeJla 01: ostettu 1667.
Myöhemmin
1.-oo-luvulla
tavattu jäljennös
laamar.nioikeuden
vahvistamasta
kauppakirasta
osoitti sen myös todeksi.
Rouva
Anna Paikull
ei kuitenkaan voi.nut kartanoa
pelastaa
suvu.leen
(paitsi mainittua
poikaa oli
.hänellä 3 tytärtä).
Kun
eversti
J ohnstorie
ei
jättänyt
jälkeensä
miehisiä perillisiä,
olisi kartano
paIautunut kruunulle.
Sijloin lahjoitti
hän kartanon
»siihen kuuluvine
ta-

lenpoikineen
Kaukolan
kylässä»
1660 valtaneuvos,
vapaaherra
L 0r e n t z C r e u t z i 11e
(vanhemmalle) , joka luultavasti
on omistanut suurimmat
maa-alueet
Suomessa kuin kukaan toinen. Leskirouva
sa. itse oikeuden
-viljellå tilaa elinikänsä.
Samaan aikaan Portaan
talenpojat
»2 lyötyä talaria ja ,12 talvikuormallista
'heiniä käsittå vää ystavyydenlahja.;
vastaan»,
jonka jokainen portaalainen
sai,
luopuivat
Kuhaluhdan
ja Tennen .niityistä. Ja
Creutzin
voudin
onnistui
hankkia
ka.rtanoon
vieläkin
lisämaata
saader, ta! oripojilta monta riidanalaista
a.uetta,
m. m. 'I'anilanrnaan.
Jo
IMI nousikin
Saaren kartanon
heinäsato
101 kuorrnaan,
mikä senaikaisissa
oloissa oli paljon.
Karjakantaakiri
voitiin näinollen
lisätä.
Kun Lo rentz Creutz 1676 kuoli, oli
kartanossa
3 hevosta,
19 härkää,
näistä
6 talonpoikain
hallussa,
28
lehmää,
36 lammasta,
13 vuohta,
:;
sikaa, 9 hanhea
ja 14 kalkkunaa.
Kartanon
rakennuksista
kerrotaan
perukirjassa,
että eräässä
vanhassa
rakennuksessa
oli 6 huonetta
ikkunoitta
ja sisustuksetta,
jota paitsi
oli eräs toinen rakennus,
joka kyllä
oli lahonnut,
mutta täysin sisustettu,
sekä kolmas uusi rakennus,
jossa oli
:eipomotupa
ja kaksi kamaria.
Kaikesta
päättäen
oli
vapaaherra
Creutzin
perhe tuskin koskaan
asunutkaan
Saaressa,
mutta
muistona
hänestä
on vieläkin Tammelan
kirkonsaarnatuolin
kupo olissa Creutzin
vaakuna,
saarnastuolin,
jonka

1) Ei tiedetä, mika 'on 'Terinen niitry ollut. Nimi paikkakunnalla
tuntematon.

nyt aivan
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Creutz antoi teettää
1670.
Perukirja mainitsee
vielä, että kartanon
rajojen sisäpuolella
oli 6 talonpoikaa
(n.ähtävästi
tarkoitetaan
Kaukolan kylän talollisia) , yksi torppa
sekä jalkamylly
penhkulman
päässä kartanosta,
siis nähtävästi
Pyhäjoella , nyk. Järventaustan
alueella.
Kartanon
peri nyt edellisen
poi-

1/2

Iässä kaksinkertaista
kruunun
ratsutilaa.
Hänen
onnistui
hankkia
jakokomissioonin
puoltolause
näi
den vaihettamiselle
Saaren ja Kankaisten
kartanoita
sekä Kaukolan
kylää vastaan.
Saaren
oli määrä
jäädä
säterikartanoksi,
Kankaisten
rustholliksi.
Sen jälkeen
osti ratsumestari
Kuhlman
muodollisella
kauppakirjaIla
Lorentz
Creutz nuo-

Kuhlman-suvun vaakuna.
k a, r atsurnestari,
sittemmin
'kenraali C a r 1 G u s t a f C r e u t z.
M utta suuressa
reduksioonissa
'se
peruutettiin
1683 kruunulle
ja muodostettiin
ratsumestarin
virkatalokS1.
G e r h a r d F red r i k K u h [,
m a n tuli sen ensimäisenä
saamaan.
Hän oli myös menettänyt
kaiken
maaomaisuutens.a
suuressa
peruutuksessa
ja hallitsi nyt Urjalan
ky-

remmalta
ja hänen veljeltään
sukulunastusoikeuden
Saareen
200 hopeatalarilla.
Kauppa
sai lainvoi man
1689.
Seuraavana
vuonna
hankki Kuhlman
kihlakunnanoikeudelta todistuksen,
että kartanon
tila
oli sangen
huono.
Tämän
tarkoituksena
oli, että hänet palkittaisiin
Kankaisten
rustitilalle
tulevalla
»enemmällä
avulla
ja
annolla».
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Kuhlm an anoikin
pian kuninkaalta
säteri vapautta
Saaren kartanoon
itselleen ja jälkelåisilleen.
Ja tuo an·
kara Kaarle
XI, joka oli niin tyly
satoja
samanlaisin
anomuksia
vastaan, suostui
pyyntöön
ja Saaresta
tehtiin
jälleen
-satcrikartano,
tosin
var u svelvollisuutta
vastaan,
Mikä
kartanon
oikea luonne nyt tulisi olemaan, st' kysymys johti aikamoiseen
pulaan heti ratsu mestari Kuhlmanin
kuoltua.
Ei auttanut
muu kuin että
jokainen
uusi omistaja
haki maaherralta
kartanoon
sijoitusoikeuden (imissio onin).
Ratsumestari
Kuhlman
pani kartanon
rakennukset
ja
viljelykset
hyvään
kuntoon.
Mutta
peltoja valitettiin
Iaihoiksi, koska maaperä oli
etupäässä
hiekkamaata.
Vuoden
1695 ver ollepan.ossa
kävi
selville, että kartanossa
oli
kaksi
peltoa, joiden yhteinen
kylvöala
oli
24 tynnyriä.
Myöskin
niityt ja heinämaat,
»jotka
aina ovat pellon
äiti», katsottiin
pieniksi.
;--- Ratsumestari
Gerhard
Fredrik
Kuh1:'
.rnani n komea vaakuna
on Tammelan kirkon
eteisessä
muistona
hänen
hautaustilaisuudestaan,
jossa
sitä nähtävästi
ajan tavan mukaan
kannettiin
ru umissaattueen
edessä
(1695),
Ratsumestari
Kuhlmanin
leski
Elisabeth
Pistolhjelm
hallitsi kartanoita
muutaman
vuosikyrmmenen,
kunnes
1727 luovutti

omistusoikeutensa
pojalleen
E rj k
Johan
Kuhlm,anillt'.
Noin
yhdeksän
vuotta oli kartano
hänellä,
kunnes
sen hänen
kuore-nansa 1) jälkeen
peri sisarensa
Anna
Beata ja hänen
miehensä
kapteeni
J 0 h a n B 0 r g s, t r ö rn, jotka olivat 17Il menneet
naimisiin.
Tämä
pariskunta
oli jo 1732 ottanut haltuunsa'
verolleostetun
Kankaisten
yksinäistilan.
Kapteeni
kuoli 1742
75 vuoden vanhana ja samaan vuoteen
eli kartanon
leskirouvakin,
mainittu
Elisabeth
Pistolhjelm , saavuttaen 92 vuoden iän.
Hänen toinen tyttärensä
Elisabeth
J uliana oli
~':sta 1722 naimisissa
luutnantti
Samuel Lepsin kanssa, joka hallitsi
Mansikkaniemen
kru,unUlrsäteriä.
Kun pari-skunta' oili Japseton,
joutui
leskirouva
Elisabeth
Lepsenin kuoltua
1742
Marsikkanierni
S1Skonperintönä
_ kapteenska
Borgströrnille.
Kuoliessaan
1734 tämä
siis omisti Saaren,
Kankaisten
ja
Mansikkaniemen.
Tähän aikaan oli Saaressa
6 hevosta, 6 härkää, 9 mullia, 8 lehmää,
ja 4 vasikkaa,
kaksi. sormia (toinen
pikimusta),
7 vuohta,
15 lammasta,
9 sikaa, 5 hanhea,
4 kalkkuriaa
ja
12 'kanaa. Kynttiläkruunun
lahjoitti
perikunta
Tammelan
kirkkoon.
Saarinäyt-tää
nyt menneen
tyttärelle, Eeva Elisabet
Borgströrnille,
joka oli naimisissa
Tammelan
kirkkoherra
Amnellin
kanssa,
se'kä

') T. Hirsjärven ilmoituksen mukaan on Tammelan
kirkontileissä 'merkitty
Erik
Kuhlmanin .hautauksen .tapalhtu neen 30. I1. I 735. Antellin maininta,
että Erik Kuhlman olisi kuollut I736 ei siis ole oikea, T. iHir sjarven esittärna
kuolinvuosi
I742 rKotiseutuyhdisty'kse.nVuosi'kJirjassa IV (si,v.83) johtuu taittovirheestä.
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Vende1a Regina B :lle, joka oli naimisissa luutnantti
G e 0 r g He nr i k W r i g h t i n kanssa.
Sisaruksilla oli kyllä ollut ve1i'kin, Berndt
Johan Borgström,
jokia eli osalleen
ottanut
puolet Mansikkaniemen
tilaa.
Mutta senkin omistusoikeuden
siirsi hän korpraali
Friedrich Wilhelm Lepsenille
ja lähti itse Pornmerin sotaan, missä katosi tietymättömiin. Kankais·ten
y'ksinäisti1a joutui kolmannelle
sisarelle Anna Catharinal1e,
jo'ka ·oli naimisissa
vån
rikki Hans Johan Reuterin
kanssa.
Kapteeni
Wright
oli hucmattava
mies aikanaan.
Hän oli Pommerin
sodassa
1757' joutunut
vihollisen
vangiksi
ja pääsi
vapaaksi
vasta
1762.
Yleni sitten everstiksi
ja aateloltiin
veljensä
kanssa
1772.
Vuosina
1781-1788
oli hän Savon ja Karjalan
maaherrana.
Hän
oli jo 1773 ostanut
Amnel1in
Ieskeltä toisenkin
puolen
'kartanoa,
mutta
maaherraksi
tultuaan
täytyi
hänen jättää se pojalleen,
kapteeni
Henrik
Wilhelm
von
W r i g h t i ·11 e. Tämä kuitenkin
kuoli jo 1784 ja ka-rtano tuli tak aisin isälle.
Tarmokkaasti
hän hoi.i
tilaa etenkin
maaherran virasta
vapauduttuaan.
Suurta
huolta
kiinnitti - hän .kartan o n niittyihin,
kaskim aihi n, myllyihin,
aitoihin,
y.m.
koettaen
estää luvattoman
syötön,
polkujen
teon j.n.e.
V. 1784 perusti hän yhdessä E. G. von Willebrandin ja Lars Jägerhornin
kanssa
Turpoon
sahan. Kartanon
arkiston
järjesti hän hyvään kuntoon
(50 nidosta, joista nyt ei tiedetä mi~ääh!)
Pienimmistäkin
asioista vetosi
hän
viranomaisiin
tai oikeuteen.
Tär-

keätä oli, että hän 1768 voitti Saaren säterille
takaisin
verotalonoikeudet.
M uutamia vuosia
myöhemmin
lisäsi hän kartanon
aluetta saamalla
.haltuunsa
kruunulle
kuuluneen
Loimosten
uudistilan,
joka oli syntynyt
Hykkilån
kylän
liikamaista.
Letkun
tien varteen
perusti hän Turkuun
meneviä rnarkkinarniehiå
varten
kapakan
Kivilammin
eli
Uudenkrou vin torppaan.
Tähän aikaan vallinneen
ta
van mukaan perusti hän uusia torppia kartanori
alueelle,
joten
niitä
1778 oli jo 9 päivätyötorppaa
sekä
rak u unantorppa.
H uu valan
kylän
kolme taloa suorittivat
kartanolle
agu111entti veroa.
V.
1793 myi maaherra
Wright
Saaren kartanori
ja Loimesten
uudisti1an pojalleen
Jo h a n E e r ik i 11 e, jok a samaan
aikaan hankki
i.se.leen Kankaistenkiri.
Hän kuoli
kuitenkin
jo seuraavana
vuonna,
ja
vaikka Wrighti.llä
aikoinaan
oli ollut viisi poikaa ja 4 tytårtä,
oli suku
niin hävinnyt,
että ainoana
perijänä
oli tytär Wendla
Custa va, joka oli
n ai misissa sittemmin
niin kuuluisan
] o.kioisten
kartanon
. omistajan
Ernst
Gustaf
v on Willebrandin
kanssa.
V. 1795 myi mainittu
rouva Saaren
kokonaan
suvun
ulkopuolelle,
nim. laamanni
M. V. Gripenbergin
les,kelJe,
jonka
vävy
everstiluutnantti
F'r e d r i k W i 1h e l m L a g e r bo r g otti tilat hal-

iuunsa.
Lagerb o rgin hallussa 'oliva,t tilat
kaksi vuosikymmentä.
Hänen ajoist aan
tietää jo muistitietekin
jotain
kertoa.
Siihen aikaan
eli Lintusyrjän
torpassa
Ralli-Matti,
jonka
2

.,

'
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ihmeellisiin
tekoihin
majuri
Lagerborgin nimi on kansan
muistissa
liittynyt.
Matti .poltti kerran
k artan o n
riihenkin
ja kiirehti
ensimrnäisenä
saamaan
majurilta
viinaryypyn"
joita tämä jakoi
samrnutusvåelle.
(Tällä kertaa saavan Ralli-Matin seikkailut
.kuitenkin
jäädä
kuvailernatta).
Majuri
Lagerborg
rakensi Ikartanoon
hyvän tuulimyl-

Saaren
ynnä Kankaisten
kapteeni
J 0 h a n W,i 1 h el m L e p s e -n i lI e - samaa baltilaista
Lepsenin
eli
von Lepsin sukua, josta pari nimeä
aikaisemmin
jo I700-luvulla
kietoutui Saaren kartanon
vaiheisiin,
kuten edellä havaitsimme.
' Mainitun
Johan
Wilhelm
Lepsenin
isa
oli
näet
Mansikkaniemen
'omistaja,
edellamainittu
karrnetti
Friedrich

Saaren kartanon päärakennus.
lyn Venesillan
luo Kankaisten
puolella olevalle
mäelle,
jota vielläkin
sanotaan
Tuulimyllynmäeksi,
vaikkei nykyään
elävistä
enää kukaan
muista siinä tuulimyllyä
nähneensä.
Lagerborg
ryhtyi myös rakentamaan
kartanoon
uutta
asuinrakennusta.
sitä joka vieläkin on kartanon
päärakennuksena.
Työ jäi häneltä kuitenkin kesken,
kun hän 1814 myi

Wlilhelrn.
johau eji Jean L. olikin
syntynyt
Mansi:kkaniemessä
1769.
Oli ottanut
.osaa Suomen
.sotaan,
missä Kuortaneen,
Ruorian ja Salrnin taisteluissa
oli haavoittunut.
Saatuaan eron sotapalveluksesta
otti hän Mustialan
kantan o n vuokralle
18 i r pitäen Siitä kuolemaansa
asti.
Saaresta
ja Kankaisista
maksoi hän,
.majuri Lagerb orgille
yht. 10,550

19
hopearuplaa
sekä irtairnistosta
150
ruplaa
(I9,000
talaria bankoseteleissä). Kauppaan
ei sisältynyt
Loimosten
alue eika Turpoon
mylly,
jotka oli jo aikaisemmin
myyty.
Kartanon
siirryttyä
uusiin 'käsiin
oli nykyinen
asuinrakennus
jo osittain valmis sisältäleiri sekä ainekset
vinttikarnareihin
hankittu.
Rakennuksessa
esiintyvävuosiluku
I820
tarkoittanee
IlO'pulliista
valmistusvuotta.
Kerrotaan,
että ruotusotilaat olivat rakentaneet
uuden talon
ja että vanha oli siirretty
Karikaisiin, jossa se .ori vieläkin,
tosin
muutettuna
siten, että matala katto
on uudempaa
tyyppiä.
Uuteen päärakennukseen
tehtJiin siipirakennukset molempiin
päihin, mutta
toinen,
sittemmin
hävitettiin.
Alkuperäiset
ikkunat
on enaa
vain
taitekaton
päädyissä.
Ulkopuolelta
peitettiin
rakennus
tiilillä, rapattiin
ja maalattiin
keltaiseksi.
Itäiseen
fasaadiin sijoitettiin
4 valkeaksi
maalattua pylvästä,
mitkä
antaa
tuolle
muuten
vanhempaa
tyyppiä
muistutta valle rakennukselle
uusklassillista leimaa.
Rakennuksen
katto oli
ensin . peitetty Iaud oilla, sitten paanuilla ja nyttemmin
.pellillå. - Toisenkin
rakennuksen
olli nälutåvästi
majuri Lagerborg
(tai sitten Johan
Lepsen)
kartanoon
teettånyt
paikalle, missä nyt on
pankinjohtaja
Fabritiuksen
vhuvila.
Se muistutti
.hyvin sekä muotonsa
että tekotapansa puolesta
nykyistä
päärakennusta,
I905 vaiheilla se .purettiin ja
siirrettiin
Miekko on.
Albert Edelfeltin taulussa
vuodelta
I902 se näkyy etualalla.
Kapteeni
Johan Wilhelm
Le psen,

»vanhempi
katteini»,
kuten
kansa
sanoo,
on vielä muistitiedossa
elävä.
Kerrotaan
.m.m., että hän perusti Kankaisten
torpat.
Hänen
renkinsä
olivat 3 vu~ro,kauHa'
hakeneet
ta'lon härkiä
Kuivajärven
pohjoispuolisista
metsistä,
ja silloin
sanoi Lepsen : Perustetaanpas
sinne
torppia,
niinhärjätkin
löytyvät
paremmin.
Högforsin
ruukikin
oli
»katteinin»
hallussa,
ja Saaren miehetkin hullutteleva
Haveri
mukana joutuivat usein .sinne ajotöihin. »Kattei.ni»
oli kaikesta
päättäen alustalaisistaam
hyvää
huolta
pitävä,
Ikoskapa muistetaan
hänen
pelastaneen
Ison-Mikon
dievoserikin, jonka joku turkulainen
hotelli
oli ottanut
.maksuksi
Mikon
istumisesta.
Kankaisten
päärakenn uksen muutti »katteind
Lepsi» nykyiselle
paikalleen.
Hän hankki
myös Laakerin
(Lagerkullan)
talon
Susikkaalta
sekä R nostejärven
Letkulta.
Hänen sahariperustamispuuhistaan Mustialassa
olen tehnyt 'Selkoa Kotiseutuyhdistyksen
Vuosikirjassa.
.
V. I823 luovutti
hän
pojalleen
Johan
Reinhold
Lep.se:nil1 e .Saaren, Kankaisten,
Laakerin ja
H uostejärven
tilat.
Poika oli syntynyt
I795, palveli sitten sotilasalalla, josta erosi I8IO ja
ryhtyi
opiskelemaan
Turun
yliopistossa.
Parin
vuoden perästä
kirjoittautui
hän jälleen siihen 'aikaan vårvättyyn
sotaväkeen ja otti osaa Venäjän
arm eijassa
taisteluihin
Ranskaa
vastaan. Vasta I83 I oHi hän ero n sotaväestä kapteenina.
Hän puhui viittä
eri kieltä, oli .hovioikeuden
auskultantti ja omisti taiteelliset
lahjat.
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Niinpä hän oli hyvä arkkitehti
ja
piirtäjä. Todennäköisesti
ovat päärakennuksen pylväät hänen toimenpidettään.
Vieläkin on jäljellä kartancssa kaunis uuah onkinen 'Peili,
jonka otsikossa on kapteenin piirtämät em pirctyyliset koristeet.
Erikoisrnaltinen leikkihuone kartanon
puistossa oJi myös kapteenin suunnittelerna.
Hän meni 1828 'naimisiin 17-vuotiaan Elisabeth Baerin kanssa. Kapteeni itse kuoli jo 'nuorena
1836,
kolme vuotta isänsä jäLkeen. Mutta
leski eli vuoteen 1881 asti halliten
kartanoa
monet
vuosikymmenet,
'kunnes hän luovutti 1872 sen vävylleen, vapaaherra,
valtioneuvos
Ca r lVi
c to r del
a C h ap e ll ' II e. Tämä oli 1851 solminut avioliiton 'kartanon vanhimman
tyttären J ulianan kanssa.
Vapaaherra de la Chapelle, jonka kerrotaan olleen vanhaa ranskalaista hug enottisukua, palveli esittelijäsihteerinå senaatissa ja oli humaanisen

Vapaaherra V. E. de la Chapelle.

de la Chapelle-suvun

vaakuna.

virkamiestyypin
edustaja.
M)'9S
kartanosta
pitihän
hyvää huolta,
ottaen un.m. viljelykseen
luonnonniittyjä ja toimeenpannen
järjestetyn vuoroviljeilyksen. Alustalaisiaan
kohtaan oli vanha vapaaherra hyvä
ja auttava, kuten sitten pcikansakin.
Vähän ennen .kuo'lemaansa
1893
antoi hän Saaren, Kankaisten ynnä
Laakerin tilat pojalleen
Vic tor
Eugen
de [ a Chap'ell'elle.
Hänen alikansa muistavat vielä k.aikki. Ostamalla Loistijan tilan Kalvolassa
ja Metsä-Anttilan
tilan
o jaisten kylästä lisääntyi vapaaherra de la Chapel1en hallussa oleva
maaomaisuus
lähemmäs
3,500
ha .iin, mistä kuitenkin torppari vapautuksessa vähentyi noin 700 ha.
Kokonainen
uusi sivukartano
perustettiin Miekkoo n. Joku
vuosi
sitten myytiin Laakerin tila valti.olle. Saaren viimeinen .par ooni saattoi tilat niin hyvään kuntoon, että
kaikki suhteellisuuderkin huomioon-
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ottaen eivät ne lk oskaan aikaisemmin ~Ie samanveroiset
olleet.

*

Vanha
Lepsin
eli myöhemmin
Lepsenin
suku, jonka jaserua esiintyy Itämerenvaltioiden
asiakirjoissa
jo 1400-1uvun
puolimaissa
(rn. m.
Virossa),
oli myöhemmin
polvesta
polveen so tilaita.
Kaarle XII armeijassa
01i von Leps-su vun miehistä 6 upseeria, näistä yksi mainittu
Samuel v on Leps.
Kun ensimmäinen Leps-su vun jäsen 1600-J u vulla
tuli Suomeen, kerrotaan
laivan tehneen haaksirikon
ja rannalle ajautui
Forssan Lehdessä 14. ja 19.

2.

m. m. kaunis 'lipasto, joka on vieläkin Saaren kartanossa,
Miehen puolelta sammui Isuku Suomessa, kun
kapteeni
Johan
Reihold
Lepsen
1836 kuoli.
Nimeä kantavista
kuoli
viimeinen
naispuolinen
1915
(viirneisen paro onin täti) Ja nyt sammui V. E. de 'Ja Chapellessa
suku
täällä kolkon.aan.
Saksassa ja Itämerenmaissa
oli suku hävinnyt
j.o
yli ISO vuotta
varhemmin.
Muistona on vain suvun vaakuna
jarnman kirkoissa
Saarenrnaalla,
missä
muuten
rahvaan
keskuudessa
käytetään
Leps-nirneä.

1930.

PääasiaHisimpana
lähteenä
käytetty
Kurt Antellin
kuvausta:
Saa r i s i
T a m m ei a teoksessa Herregårdar
i
Finland. Sen lisäksi K. J. Hidenin tutkimusta Lepsen-suvusta (Suomen Sukututkimusseuran
vuosikirjassa
VI), T.
Hirsjärven saatylaisluetteloja (Kotiseutuyhdistyksen
Vuosilkirjoissa),
muisti tietoja y.m.

RA JAN A APU R'U U T T A.
Todellisuuskuvia vanhasta Perttulasta.
Kirj. Ed v. Ra u ta ne n.

Siinä lähellä maakuntarajaa
sen'
parhaiten huomasi.
Oli sekin merkillistä, kun eivät edes siat, pitkäkärsäiset elukat, eivät nekään pyrki neet omalla ,puolen rajaa oleviin
naapureihin, vaan yli rajan lähinnä
oleviin taloihin.
Satakunnan puolella oli tällaisia asumuksia enempi
kuin Hämeen puolella.
Jos eläimet vain lähellä raja viivaa
tekivät
hyökkäyksiään,
niin kylän
miesväki,
varsinkin
poika miehet,
tekivät kaartoliikkeitäkin.
Siinä kohdassa, josta kuvauksen aihe on, oli
maantieteellinen
asema
monessa
suoritetussa
kujeessa
hämäläisille
edullisempi.
Kylät vastakkain Loimijoen rannoilla!
Joki oli rajana
ja samalla suojana äkkihyökkayksiltä. Joen puolelta oli molemmilla
kylillä
hyvä näköala liikehtimisille,
härnäläisille
ehkä
edullisempikin,
kun kylä oli hiukan korkeammalla
äyräällä.
Satakunnan puolisen kylän eteläisellä ilmansuunnalla
oli
korkeanlainen
kallio.
Vaikka se
muodostik'in linnakkeen kupeellaan

lepää vålle kylälle, oli se sihi usein
sumentamassa
hämäläisten kaart oliikkeitä ja niiden seuraamista.
Aiempaa rajanaapuruutta
ei enää
muisteta kertoilla, mutta
minkäJäistä se on ollut 60-70 vuotta si~ten, sii.ä voi meille vielä jutella moni sen ajan leikkeihin aktii vises.ikin
osaaottaneista.
Näitä kertomuksia
kuunnellessa tulee joskus ajatelleeksi: Mikä silloin on kannustanut kylätappeluihin?
Niin räikeältä .,_ln
tappelu-.ymmärre
käsitetäänkin,
on
se näissä kyläkahakoissa ollut enemmän urheilullinen leikki kuin sotainen yhteenotto.
Tappeluun ei käyty »raatoja» tekemään, joskin kaikin,puolisesti
r oirnat
voimasanat
kuuluivat
hyökkäyksen
valmisteluun ja
varsinaiseen
tappeluun.
Tappehrhaasteissa
oli aina keh oitus
pukeutumaan
»puhtaisiin alusvaatteisiin», että olisi vapauduttu ruumiin puetusvaivoi sta. Vaikka tappeluhaasteet olivat n'äin voimasanaisia, niin ei silti murhia tullut taistelujen tuimuuksien ja iskujen an-
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karuuksien
seurauksina.
Ensimmäinen muistotiedoissa
säilynyt kyIatappelu-rnurha
on
tapahtunut
Perttulassa
vasta
r Soc-luvun
10pulla.
Tällä
tappelulla
oli jo uudemman
ajan
leima, jota osoitti
hyökkääjien
salakahmäisyys,
puukko aseena
ja koko tilaisuus,
kun
tappelu
suoritettiin
huutok aupassa.
Se ei myöskään
kuvastariut
vanhempaa
rajanaapuruustappelua.
Hyökkääjäin
joukkoon
kuului miehiä
Jokioisten
puoleltakin,
joskin
hyökkäys
k ohdis.ettiin
vai~ Satakunnan
nuorukaisiin,
Mannisten
poikiin.
Rajanaapurien
väliset
tappelut
suoritettiin
aina lähellä maakunnan
raja viivaa.
Syksyisin,
kylmän
tullen, oli
jokijää
taistelukenuänä.
Siinä tuimimrnat
.appelut
suoritet.iink in. Tällöin
oli nop:capääsy
taistelualueelle
mahdollinen.
Näissä taisteluissa
oli usein edustettuna
vanhem pik in ikäkausi.
Taistelun
tuirn u us usein sai vanh usten veren
elin voirn aiseen liikkeeseen
ja mielia;an nuoruuden
int oilevaari
vireeseen , Etäämmältä
riennettiin
puolelta jos toiseltakiri
avuksi, milloin
huomat-tiin
»meiränkylän»
p cikai n
olevan hä viön
puolella.
Lähellä
oleva »oma kylä» oli
molemmin
puo lisilla
joukoilla
pak opaikkana,
linnakkeena,
jos häviöön
joutuivat.
Kun taisteluhalua
ylläpiti maakuntahenki, niin olivat hämäläiset
monella tavalla etevämrnässä
asemassa.
Hämeen
puolella
olivat naapurikyJät lähempänä
toisiaan,
ja niin
oli
Perttulan
pojilla
aina
taistelukykyistä reserviväkeä.

~

Erään syksyisen
sunnuntain
iltana
kuului Mannisten
ja Perttulan
väliseltä
jokijäältä
surkean
hädänalainen huuto : »Perttulan
pojat!
Tulkaa
-lan
nimen tähden
pian
auttamaan!»
Huudon
.sattui kuulemaan Jaakkolan
Kustaa,
joka oli
tulossa
kylälle
nuorten . yhteisille
illanvieteille.
Kiireen vilkkaan ,Ku,staa tiedoittikin
havaintonsa
Talosen pirtissä olevalle joukolle,
missä
kylän nuoret pitivät »·parisia».
Tieto sai, kuten hälyytys
ainakin,
pojat rientämään
apuun.
Huudot,
aidanseipäibte n taittelerninen
ja melua va paikallejuokseminen
ilmaisiva:t tulossa o.evan tilanteen. Ho.nkalan riihen' lämmössä
nautti
VllSI
miestä
taskumattierisa
antimista,
Tämäkin
seura havahtui
kuullusta
äänes.ä
ja Iåh.i kiirehtimään
mukaan. Jäälle ehdi ttyään tuli vastaan
Mannisten
puolien mies, ja silloin
eI äs
Perttulan
poika käytti
kohta
»kättäpisempää».
Lerrielän -Antti heti huomautti:
»Ensin
asiat tutkitaan, ennenkuin
miestä hutkitaan».
Hän ei sallinut tappelua
yhtä miestä vastaan.
Isommat
joukot
olivat
jo Mannisten
kylällä.
Mannisten
pojat' olivat vetäytyneet
Vu otilan
pirttiin ja Perttulan
pojat pyrkivät
seuraan.
Lopulta
Taatan Juhan nykäisyllä pettikin
oven haka. Sisälle
mentäessä
oli Lernelän
Antin komentosanat
jälleen:
ensin asiat tutkitaan ennenkuin
miehiä 'hutkitaan.
Jos on jotakin
syytä, niin
sitten
'vasta saatte tapella. Edullisermm assakin Iyömäasennoss.,
olevan oli hillittävä
halunsa.
Raatalin
Vihtori
olivat kyläilemässä

*

ja sepän Hemmi
Mannisten
pu o-

1.
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lella.
Pois lähteissä
aikoivat
he
matkata
kylän läpi johtavaa
tietä
myöten
jokijäälle
ja
siitä
k o.ii n.
Matkalla
tuli
vastaan
Mannisten
poikia, miltei jokaisella
jonkinlainen ase kädessä.
Tämän
huomattuaan Hemmi ja Vihtori vetäytyivät
taaksepäin.
ja Ipoikkesivat
Antintaloon.
Siellä
oli hiljattain
avattu
kauppa"
josta oli saatavana
olutta
Ja rommiakin,
ja siksi siellä oli aina
miesväkeä
sunnuntain
iltapäivinä.
Hemmi ja Vihtori eivät olleet kauvoja sisällä, kun sinne saapui isompi miesryhmä.
Miesten läähätys
ja
uho todisti, että joukko
oli jännittävän elämyksen
kokenut.
'I'ulkaappas
han.telsmanni
kattomaan,
kun Perttulan
pojat kuppasi vat
seppää
ja jättivät
sarvet
kiinni!
»Hantelsrnanni»
katseli sepän otsakulrnassa
olevaa kuhmua
lausuen
ruotsinvoittoisella
murteella:
- Jaa, se siittä tuli. Kun te kehtaattekin
vanha rriies mennä
nuorten poikain
kanssa
tappelemaan.
Olisivat
vaan antaneet
enempi sellaisia sarvia,
että
seppä
muistais
toisten!
Sepän Hernrni ja raatalin
Vihtori
kiersivät
kotiin kyntiövainiori
kautta. Päästyäänkotikylään
huomasivat he, että nuorten
joukkoa
oli
Mattilan
pirtissä,
ja astelivat
seuraan.
Täällä
oli 'vilkas intomielinen ajatusten
vaihto.
Pian sai havaita, että joukko
eli ja nautti uudelleen
jälkim uistoissaan
äskeisen
tappelutuoksinan.
Pikku-Otto
tuli
erikoisernman
puhe tapansa
tähden
kaikkien
huomion
kohteeksi,
ja
nautinnolla
kuuntelivat,
kun Otto

hyvin kuuluvalla
äänellään
puhuessaan samalla
yhteenjaksoon
naur o.
kertoessaan,
millaisia
aseita Mannisten
pojilla
oli ja miten kukin
sai päihinsä.
Otto itse oli joutunut
vastakkain
sepän kanssa.
Sepän
tähtäämä
isku oli lennättänyt
taisteluaseen
Oton kädestä
ja taisteluinnossaan
ei Otolla
ollut
muuta
m ahd ollisu utta k uin hypätä suoraan
päin ja: kaksin kasin tarrata sepän
tukkaan.
Heh, heh-heh,
Ih-vetin
pi.kä
mies,
mutta .kyil a minä sen hyvin
pidåtin.
Minä huusin
vaan Mat.ilan Otolle heh-heh,
lyö
nyt
heh
h-vetisti
ja kyllä seppä laakin sait
Ei eppäkään
erikoisjättiläirien
01Iut, mutta
Otto olikin miesten
lyhyempiä.
Luonteeltaan
Oli Otto
peräänantamaton
ja k ovettu.
Tämän tähden
ihanta yleisemmin
111mitettiin
Kova-Ot oksi.
Edellåkerrottujen
kuvauksien
johdosta
voisi olettaa,
että rajanaapuruus
on ollut tuhoisaa.
Niin
ei kuitenkaan
itse asiassa ole ollut,
joskaan ei aina täyttä yhteisymmärrystäkään
saavutettu.
Kuten
alussa sanoin, oli tappelulla
enempi urheilullinen
henki
kuin
sotainen
iuonne.
Ainaisessa
tappeluvalrneudessa oli mahdollisuuksia
sovunmaljojen
juontiin
ja päihin saatua
toivottiin
vain tilaisuutta
saada lajissaan
maksaa.
Taisteluonnen
vaihtelevaisuus
oli m olem minpuolista.
Sarvet päässä sitä sai poistua
molemmin
puolin.
Taisteluaseina
käytettiin
halk opuita 'ja
aidanseipäitä.
Irrallisiin
kiviinkään
ei paljoa turvattu,
huornattavimmin
kyllä
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silloin, kun oi raskaaseen
tykistöön
turvauduttava
esteitten poistamiseksi.
Tällöin kiven koko Iåhenteli
painollaan
miehen kantamusta.
Sen
kun
viskasi akkunasta
sisälle, niin
kyllä tiesi sisälle pääsevänsä,
eikä
heitro ollut kavaluudellaan
lähesIdän niin tuhoisa,
mitä olisi voinut
olla pienen kiven heitto.
Oikeudenkäynnin
kautta
ei kostotoimenpiteisiin ryhdytty.
Oikeuden
kautta
etsittyhäviön
hyvitys
kuuluu
uudemman
ajan henkeen
ja ilmapiiriin.
Vasta sen jälestä,
kun kylätappelut
uudenaikaistuivat
aseisiin
ja tappelukenttiin
nähden,
tuli k
räjäinkäyntikin
kuulumaan
niiden
jälkiseurauksiin
..
Sellaista on ollut esivanhernpiemme maakunnallinen
rajanaapuruus.
Me nykypäivien
lapset emmeenään
ole niin nurkkakuntoisia.
Me olemme jo puolivuosisataisen
henkistärieet kansainvälistä
veljeyttä ja siitä
valmistaneet
»märepaloja»'
suunkäytöllemme.
Ampuma-aseet
ja
Kauhavan
puukot
ovat nykypolven
teknillisiä
kulttuurivälineitä
tappeluissa, ja lopullinen
voitto arv ostellaan käräjäpaikalla,
kun lääkäri ensin on lausuntonsa
sanellut.
å-

*

takunnan
alueella. Hämeestä
puhuttiin halveksivasti,
ja aina uskottiin
taloude1lisen
hyvinvoinnin
ja etevåmmyyden
asustavan
vain Satakunnassa.
Hämeen
puolisella Jaajalla torpparialueeåla
ei voibu tätä
seikkaa vastaan sanoa, sillä mitään
vastaavaa
suhdetta
ei tunnettu
lähellä rajaviivaa.
Hämäläiset
useirn.mi.n muistelivat
menneitä
'historiantakaisia
olosuhteita
ja tapahtumia
hakiessaan
itselleen etevårnrnyyksia.
Näin selvän eroavaisuuden
vallitessa rajaviivan
kummallakin
puolella,
ei kanssakäyminen
voinut edes avioliittoja
solmita
rajaaaapurusten
kesken.
Mannisten
kylään oli tässä kohdassa
hiukan
suotuisampi
suhde, mutta Ypäjän .kylään, johon
ei edes suoraa
tietä yhdistänyt
ei
varhaisernpi.,
avioliittoja
muisteta
kuin harva tapaus.
Tästä seikasta
kait johtuukin,
että Mannisten
kylä
on Hämeeseen
paremmin
sulautunut kuin Ypäjän kylä.
Ypäjän kyläläiset
ovat aivan näihin
päiviin
asti katkeruudella
suhtautuneet
hämäläisyyden
levenemiseen.
Sen
vastustamiseksi
he ovat valinneet
omat erikoisotteensa
toiminnoilleen.
Vanha rajaviiva
on tässä kohdassa
syövyttänyt
jäätävän
uoman.

Kyllä meillä on ollut maakunrialHämeen
puolen
torpparikansa
lista
rajanaapuruutta
toisessakin
luulotteli
aikoinaan
saavansa
rajan
muodossa.
Rajaviiva
esiintyy näistakaa
taloja juustolla
ja
kakulla,
säkin selvänä
juovana.
0 mistus - , sitten kun lääninraja
siirretään
toiolot ovat olleet hi ukan toisellaiset
selle puolen kylää. Toive
oli
eri puolilla rajaa, ja kai, sekin synturha,
mutta kuvaava
siitä, miten
nytti eriäväisyyksiä.
Hämeen
puovoimakas
ja jyrkkä sielullinen
eroalella ei ollut läheskään
niin kiteytyvaisuus on ollut Satakunnan
puoleinyttä maakuntahenkeä
kuin oli Saseen raja-naapuurunteen.
For ssan Lehdessä
2'4.2. -30.

I

Viranomaisten

valmistuspuuhia

kuningas Kustaa III:tta odotettaessa ensi
käynnilleen Suomeen v. 1775.
Ruotsin
ja Venäjän
hallituksen
aikana
oli-vat
hallitsijoitternme
käynnit
maassamme
synjäisen
asemamme
vuoksi yleensä 'harvinaisia.
Hallitsijakäynnit
muodostuivat
senvuoksi
maallemme
aina huomattaviksi mer'kkitapau'ksi'ksi,
jolloin niiden. valmistuspuuhissa
viranomaiset saivat jo .kuu'kausimääriä
aik aisernrnin
ryhtyä
tarrn okkaisiin
toimenpiteisiin"
että maantiet, doita pitkin
hallitsijan
matka
tuli k ulkemaan,
olivat mahdollisimman
!hyvässä
kunno'ssa
ja että köyhäksi
tunnetussa
maa'ssa~me
Ij'o ajoissa
oli hankittu
Jj,a varattu
.kaikenlaisia
ruo'katavar oita
hallitsijan
suurelle
seurueelle.
.Kunigas
Kustaa
III oli hyvin.
suosiollinen
Suomelle,
'h arr astaen
erikoisen
lämpimästi
maamme
edistystä, ja sen 'vuoksi hän tutustuakseen oloihimme
ja päästäkseen
elville vallitsevista
epäkohdista
matkuste1i
useita kertoj., maassamme.
Tärkein
oli
hänen
ensimmäinen
matkansa
Suomeen
v . I775, jolloin
ryhdyttiin
moneen
huomattavaan
uudistusalotteeseen
Suomen
hyvåk-

si. Minkälaisiin
toimenpiteisiin
tämän kuninkaan
matkan
johdos:a
viranomaiset
ryhtyivät
0,0 hyvissä
ajoin sen kaikenpuoliseksi
onnrs;umiseksi,
siitä on m.rn , todistuskappaleena
jälkimaailmalle
säilynyt
Tammelan
'kirkonarkistossa
muuan
k åskyki nje, jonka Uudenmaan
ja
Hämeen
läänin maaherran.
nimessä
ovat allekirjoittaneen'
Salomon
Cedervald
'ja JO'h. Al opaeus.
Tämä
Helsingissä
h uhtikuu n II
parvana
I775 '])äiväHy käsk ykirje on osoitettu silloiselle
Tammelan
kruununnimismiehelle
Johan Zittingille.
Kaskyki rjeen alussa
mairu .aan,
että Hänen
Kunink.
Majesteettinsa
on armossa
:pääUänyt
ensi tulevan
toukokuun
alussa mainittuna
vuonna Tukholmasta
meritse mat'kus.aa
tänne Suomeen,
kulkien sitten Turusta
Helsinkiin,
missä
Kunink.
Majesteetti
viipyisi muutamia
päiVIa, edelleen
jatkaeri
matkaansa
Porvoon
ja Hämeenlinnan
k aut.a
takaisin
Turkuun.
Senvuoksi
käskykirjeessä
nimismies
määrä'~ään
mitä vakavimmin
nyt he-ti 'käskemään ja ankarasti
vaatimaan,
että
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paik'k ak un na n 'väestö luo maantiet
lumesta
auki, varsinkin
varjopaikat
ja rnuu; sellaiset
paikat,
mi:hin o n.
ker aän.ynyt
paljon lunta, jotta tiet
tulisivat
ei ainoastaan
paremmin.
k uljettavi'ksi
.herrojen
upseerien
ja
muiden
virkamiesten,
jotka joutuisivai nyt paljon matkustamaan
edestakaisin, .va an myöskin ehtisivåt kuivua .paljo n no.peam m in, tiet voitaisiin senjäl'keen
Jielpommin
korjata
ja parantaa
sekä ojiin, rum.puihin.
ja sil.cihin
nähden
saattaa
täydelliseen kuntoon.
Nimismiehen
tu.li myöskin
yleisillä kuulu.uksilla
kåskeå kihlakunnan asukkaita
ja erittäinkin
säätyl:en1,ilöi·tä 'heti Iih oit.amaan
teur astus'<arjaa, 'häJrkiä, vasikoita,
larn.paita .'a karit soja sekä siipikar jaa, 'k uten kalkkunoita,hanhia
ja kanoja,
joiden luovuttamisesta
maksua
vastaan ei kukaan
saanut
'kieltäytyä;
sarnoin käskettiin
väes.då
.koko omaan varas.ocn
munia, hyvää voii a
sekä pi.am ään saata vissa
tuoretta
kalaa, rn i'ka olisi mahdollista
sailyt: ä.nä:.lä kaloja
elävinä
surmpuissa. Vielä tuli nimismiehen
itse varanimisrnie'hen
ja muiden
alempien
vi rk amiesten
avustamana
tehdä Lilauksia .ja merki.ä
muis.iin,
mr.a
'kuk i n säätyhenkilöistä
ja rah vaas-

ta voi hankkia, jotta voitiin olla <täysin selvillä saatavista
ruokatavar
oista.
Paikasta
.ja ajasta, mihin
ja
milloin tavarat oli tuotava, 'luvataan
ka sk ykirjeessä
myöhemmin
antaa
tarkempi
tiedoitus.
Viimeistään
tou'kokuun
8 päiväksi tuli nimismie'h e n m ainituis.a
ruokatavaraluetteloista lähettää
kappale
maaherranvirastolle,
jotta vi ranomaisilla
olisi
varma
tieto niiden
teuraseläin:ten
saannista,
joista ylempänä
on- rn aini.;u.

Kai'ken lisäksi täytyi nimismiehen
vielä lisäksi huolehtia,
että varmasti
lt:.:i 'hankituksi
mitä aikaisemmin, sitä .parerrrpi jokin määrä
halkoja
sekä 'heiniä. että kauroja,
jO.';<a oli kuljetetta va kuninkaallista
keittiötä ja tallia varten Hämeenlinnaan, .siellä varastoori
pantavaksi.
Kuten
ylläesitetystä
näkyy,
oli
viranornaisillamme
'kuninkaan
matkan johdosta
.paljon
pu uh aa
~a
·h·:·mmaa.
Ja epäilemätiä
'korkea
vieraamme
seuruein.een
oli
tähän
ensi käyn·,iinsä. maassamme
tyy~yvå: nen, koska
se ei 'jäänyt viirneisc::~si,vaan
hän '(E'ki niitä sitternmin useampia.

]. O. Saarinen.
Forssan

Lehdessä

28. 2. 1930.

Forssan työväenyhdistyksen alkuvaiheista.
Keväällä
1888 ryhtyivät
Forssassa muutamat
käsityöläiset,
joiden
etunenässä
oli tänne muualta muut
tanut jalkinemestari
P.
Kettunen,
keskustelemaan
työväenyhdi
styksen perustamisesta
'paikkakunnalle.
Aatteen toivat paikkakunnalle
muualta tänne muuttaneet
miehet.
Olihan jo 5 vuorta aikaisemmin
perustettu maahamme
ensimmäinen
työväenyhdistys,
nim. Vaasaan
1883
Maaliskuun
10 p :nä pidettiin
täällii
asiasta kokous,
jossa
valittiin
7miehinen
valiokunt-a
valmistamaan
sääntöehdotusta.
Alku oli inrios.ava.
Ei
kestänyt
näet kuukauttakaan, kun toimikunta
jo huhtikuun
7 p :nä 'järjesti
o.pettajatar
Nikanderin taloon »tee-illan»,
johon yleisöllä oli vapaa pääsy. Tilaisuudesta
kertoo Auran kirjeenvaihtaja
(L-s
= A. Lindfors P) seuraavaa (n:o 82,
1888) :
»Tarkoitus
oli
esitelrnäin
kautta paikkakunnan
työväkeä
saada huomioonsa
ottamaan
työväenyhdistysten
tarpeellisuutta
karisallisen
yksimielisyyden
herättämistä
varten.
Sittenkuin
kuusimiehinen
torvisoittokunta
oli soittanut
raik-

kaari' juhlamarssin,
puhui
suutarimestari
P.
Kettunen
yhdistyksen
tarkoitusta
valaisevan
puheen,
senjälkeen seurasi k ok o illan aina vuorotellen
soittoa, laulua ja esitelmiä,
Joten aika kului hyvinkin
hauskasti.
Kansaa
oli saapunut
arviolta
yli
kahden
sadan hengen
tätä ensimmäistä työväen
iltamaa
viettämään.
-----.»
Tämä
tilaisuus
oikeastaan'
oli
työväenyhdistyksen
perustava
k 0k o us, sillä
kirjeenvaihtaja
kertoo
edelleen, että yhdistyksen
sääntöehdotus
julkiluettiin
ja »Jähetettänee
toivottavasti
enää muuttamatta
läänin kuvernöörin
vah.vistettavaksi.»
Samassa
tilaisuudessa
liittyi yhdistyksee n toistakymmentä
uutta
jäsentä, joten jäsenluku
nousi jo yli
30, mainitsee
»Kynänvakojen
k yntäjä» (A.
Lindqwist-Kurki)
Turun Lehdessä
(n: 0 58) kertoessaa 11
samasta illanvietosta
ja jatkoi: »Harrastus
ja mieltymys
on yleinen ja
mielihyvällä
ottaa Forssankin
työk,ansa tämän yhdistyksen
toiminnat
puoltaakseen
kirjoittamalla
itseään
jäseneksi,
sillä tästähän
virtaa iloa
ja huvia ilman suuria uhrauksia
hi-
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koilevan
työ ntekijånkin
murheelliseen rintaan
- -».
.Mutta ensi innostusta
seurasi 'laskukausi.
Kun säännöt
oli lähetetty
kuvernöörille
vah vistettavaksi,
kului kesä toimettomuudessa.
Tähän
epäilemättä
oli vaikuttanut
sekin,
että yhtä rintaa innostuksen
kanssa
oli noussut
vastustustakin
hanketta
kohtaan.
Jo
toukokuussa
kertoi
s-Kynänvakojen
kyntäjä»,
että s.muutamat
itseoppineet
arvelevat
tätä yhdistystä
suureksi
turmion
saattajaksi.
Olenpa
kuullut
muutamain sanovan,
ei täällä semmoista
tarvita,
kyllä täällä jo ilmankin
siveettömyyttä
ja
jumalattomuutta
on, eihän siinä seurassa
muuta tehdä kuin lauletaan,
soitetaan.
tanssitaan ja puhutaan;
onko tårn.a oikein,
parempihan
'olisi, kun jokin
Kristillinen
nuorisoseura
perustettaisiin - -.»
Kun sääntöehdotuksesta
vaadittiin Tammelan
ku nnallislautakunnan
lausuntoa,
ei se elokuun
6 p inä pitämässään
kokouksessa
voinut sitä
puoltaa.
Se huomautti
kyllä käsittävänsä
»tällaise,n
yhdistyksen,
sen
ollessa
oikealle
perusteelIe
laskettuna, hyvän tarkoituksen».
Mutta
se ilmoitti kuulleensa,
ettei
Forssan
osakeyhtiön
isännöitsijå
Aug.
Borgström
hyväksyisi
yhdistykselle
Forssan
työväenyhdistyksen
nimeä,
koska vain pari henkilöä
hakijoista
kuului varsinaiseen
tehdasväestöön.
ja »epätietoista
siis on, josko koko
hanke
tulisi saamaan
mitään kannatusta suurilukuisen
muun tehdasväestön
puolelta».
Hakijoista
mainitsi
lautakunta
lausunnossaan
m.m.:
»F. Kettunen
"on kuntaam-

me kuulumaton
henkilö,
Sohlman
muuttanut
pois ja Väisänen
piakkoin samoin
tekevä.s
Kun anornuksessa
oli huornautettu
yhdistyksen tarkoituksena
olevan
myös
toimia
yhdyssiteenä
paikkakunnan
maanviljelijäin
kesken,
huomautti
kunriallislautakunta,
ettei
kukaan
kunnan
maanviljelijöistä
ollut kunnallislautakunnan
tieten
valtuuttanut hakijoita
tällaisen
yhdistyksen
perustamiseen
(T. Hirsjärvi,
Tammelan kunnan
historia).
- Näin ei
sääntöehdotus
saanut
puoltolausetta »puuttuvais.en
perusteittensa
vuoksi sen vaillirriisista
toimeenja
alkuunpanioista
.»
Sanomalehdissä
valitettiin
(m.m. Tampereen
San.
n:o IlO), että yritys »on rauennut
tyhjään,
kun ei ole ollut taitoa jo.htavissa henkilöissä.»
Ja itse »Kynänvakojen
kyntäjä» viritti sille kuoljruvioren : »-Voi hetk!kari,-hyvästi
vaan työväenyhdistys
sun
kaukaiselle
rnatkallesi,
jossa et ennen .pysåhdy kuin tuonen helmassa,
sillä
kuolemaasi
kohden
nyt k uljet - -»
(Turun
Lehti 1888, n:o

58) .
Kuvernöörin
päätös
saatiin
helmikuussa,
ja kuten
odottaa
sopi,
oli se hylkäävä.
Helmik. 3 p :nä 1889
pidettiin
tämän
johdosta
kokous
Nikanderin
talossa.
Siitä kertoo
Aura (1889, n:o 33) m.m.: »Ainoastaan . noin 40 asianharrastajaa
oli
tällä kertaa paikalle saapunut.
Yksimielisesti
päätettiin
jatkaa
hanketta uudella innolla.
Valittiin
sitten
uusi
väliaikainen
toimikunta,
johon
tuli valituksi
tehtaitten
työmiehiä viisi jäseri.ä sekä yksi jäsen
paikkakunnan
kasityölaisista.
Sään-
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K. 'G. Henriksson.
nöissä tehdään
muutoksia
ja lyhennyksiä,
jolloin ne .aas lähetetään
kuvernöörinvirastoon
Yhdistyksen
perustajien
allekirjoitusten joukosta
poistettiin
P. Kettusen
nimi ja uusia ke rättiin
etupäässä
tehtaalaisten
jouk osta, niin että niitä kertyi
lähes 100 nimeä.
Näitä
»kaikkia
ei kunnallislautakuntakaan
voine jäävätä,
ehk ä tämä sille lieneekin vastenmielinen
yritys» (Aura n:o 208).
Samalla
muutettiin
yhdistyksen
nimi Kuha työvaenyhdistykseksi,
ja niin saatiin lopulta
toukokuun
21 p:nä 1889 kuvernöörin vahvistus
säännöille.
Yhdistyksen. nimi tuntui
ensin
oudolta,
koskapa
sitä täytyi sanomalehdessä
selostaa
ja muistuttaa,
että »onhan
koko Forssa syntynyt Kuhankosken
rannalle;
jonka vesi.uskollisesti
on
työskennellyt
Forssan
suuruutta
luodessaan
ja kuhia kuuluu
ennen
Forssan
perustami sta uiskennellee n
vallan runsaasti
joessa sekä sen yh-

teydesså
olevassaK
uhalan larn messa» (Aura 1889, n:o 33).
Työvåenyhdistyksen
ensimäisek si
esimieheksi
valittiin
tehtaankirjuri
K. G. Henriksson
- lämminhenkinen, aaterikas
mies, jonka
muisto
on kauttaaltaan
valoisa.
Yhdistys
pääsi pian ripeään toimintaan.
Maaliskuussa
1890 kerrotaan
siinä olleen jo 85 jåse n.å (Aura
n .o 70).
»Kokouksia
pidettiin
kahdesti
kuukaudessa
eli yksi varsinainen
kokous ja yksi perhe-iltarna.»
For ssa,n osakeyhtiön
isännöitsijä
. suhtautui uuteen yhdistykseen
niin hyvin, että antoi sille huoneustori-käytettäväksinäitä
tilaisuuksia
varten.
Samana'
vuonna
pantiin'
yhdistyksen
keskuudessa
alkuun
puuha
oman kaupan. saamiseksi,
mikä sitten johti Tammi Kauppa O.Y:n perustamiseen.
Vuoden
1890 loppupuolella
per us.ettiin
yhdistyksen
toimesta
yleinen ruokalaitos
yhtiön
antaman
apurahan,
turvin,
mutta
laitos täytyi pian kan nattamatt omana lopettaa.
-- Samana
vuonna
pidetyistä
iltami sta mainittakoon
erikoisesti
elokuun
9 p :nä vietetty
juhla yhtiön
elomakasiinissa.
Täälläpiti
tri A. A. Granfelt
Helsingistä esitelmän
»kansain
edis.yspyrinnöistä».
Ohjelmana
oli vielä torvisoittoa,
tyttö jen
laulua,
»eräs
nuorukainen
lausui
runon
ja seuranäytelmä
Pukkisen
pidot esitettiin.
Yleisöä oli pari sataa» (Häm.
San. 1890, n:o 65).
, Pian
perusti
yhdistys
itselleen
myöskin
kirjaston
'ja lukusalin
ja
1892 ryhdyttiin
oman
talon
puuhiin.
Turkkuri
A. Lindfors
perusti yhdistykselle
torvisoittokunnan
ja
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Työväenyhdistyksen

vuon na

laulukuoron
.. Vanhassa
talossa nykyisen Tammen
leipätehtaan
paikalla
vietettiin
ahkerasti
juhlia ;
etenkin
näytelmäharrastukset
olivat
vilkkaat.
Talo :paloi 13. 2. 1908 ja
uusi valmistui
1912, ..kunnes
sekin
viime kesänä
tuhoutui.
M uistetta va on, ette! työväenyhdistyksellä
ollut alkujaan
poliittista
leimaa.
Yhdistyksen
toiminnan
ensi vuosikymmenenä
ottivat sen rieritoihin
osaa morie;
porvarilliselkin
kansalaiset.
Vasta
1902 muuttui
se
sosialidemokraattiseksi,
mikä puolue
oli
edellisenä
vuonna
perustettu.
V. 1903 pidettiinkin
sitten Forssassa
sosialidemokraattisen
puolueen
yleinen puoluekokous.

1908 palanut

talo.

Forssan
Työväenyhdistys
on
osoittautunut
elinvoimaiseksi.
Siinä työ:väestön
sivistyksellisessä,
taloudellisessa
ja yhteiskunnallisessa
nousussa,
j-oka meidänkin
paikkakurinallamme
o.n ollut valtava
viimeisten vuosikymmenien
aikana, on
työväenyhdistyksellä
ollut
tärkeä
tehtä vä.Tosin
erehdyksiä
ja pettymyksiä on senkin toiminnassa
sattunut, mutta nyt vihittävä
uusi talo
o.n jälleen
voimakkaana
näytteenä
siitä, mitä yksimielisyydellä
saadaan aikaan.

Forssan

Lehdessä

E; Aaltonen.
28. 2. -30.

Elämä, jonka omistajansa tunsi
kuin kuparirahan.
Bohmin Mikkokin on sitten kuollut,
jo toissa maanantaina.
Forssa on jälleen yhtä omaperäistä persoonaa vailla.
Hän oli vain tehtaalainen, ei niittenkaan ' joukossa edes ammattimies. Mutta hänet tunne etiin täällä hyvin, vieläpä maaseudullakin.
Yli 'kuusi vuosikymmentä
Mikko palveli Forssan yhtiötä.
Hän kyllä tunsi paikk akuntamme, sillä hän oli nähnyt sen nousevan
pienestä
mökkiläiskyiästä
suureksi
kauppalaksi,
Hänellä oli tavaton muisti ja joka tilanteeseen
sopivat
leuat.
Hän kyllä ansaitsee nekrolooginsa.
Tulin sen hänelle ,luvanneeksikin siihen aikaan, kun yhteiset harrastukset
tekivät"
Mikosta ja minusta hyvåit ystävykset ja
kun hän minulle tarinoi koko kirjavan
elämänsä. ,
Mikko
a-lkoi elämäkertansa
r unolla,
jonka hän itse kertoi tehneensä:
Täss' astu jär keni:
ei mikään 0' sen tarkempi
kuin tietää elämäkertansa.
Mitä se on vertaista?
Kun syntynyt olen oulunsuu,
viimeinen päivä joulukuu;
uuden vuoden aaotona
maailmata katsomaan.

Täällä merkit yllä ajalla
ja vuosiluvun rajalla,
kun mamma raukka sai mun,
maailmalla mainittu.
Niin orpo olen isatön,
jokaiselta mitätön,
maailmassa sijaroin,
vaikka olen viatein.
Mitä toisessa sakeisrössa
mairuttu
oulunsuu tässä tarkoittaa, ei ole nyt rnäärättävissä; Mikko oli hätäinen sanelemaan
eikä juuri selvityksiä antanut.
Ehkä tuo sana johtuu vain loppusoinnun tavoittelusta. 1) Paljon ei runoon ole
. Mikon elämän vaiheita tietenkään saatu
mahdutetuksi,
mutta
merkittävä
on
tuon kansanmiehen tunnustus, ettei ole
mitään sen vertaista kuin tuntea oman
elamansa.
Se on kutakuinkin
samaa
kuin kreikkalaisen
faosoofin -siivekas
kehoitus: tunne itsesi! Ja Mikko sanoi
tuntevansa oman elämänsä kuin kuparirahan.

1) Mahdollista myös on, että runo
ei olekaan Mikon itsensä tekemä, vaan
on hän sen jostain arkista oppinut ja
omaksunut.
Siihen viittaa väärän syntymaajankin
mainitseminen.
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Mikko syntyi Kallion kylässä toukokuun r7 p:nä r855. Hänen
tietonsa
siitä, että olisi syntynyt uudenvuoden
aattona, ei siis pitänyt paikkaansa. Mikko jäi jo pienenä orvoksi, kuten
runossakin valittaen kerrotaan.
Hän oli
»pidettäa» Harvan torpassa.
Kun kävi
viidettä,
tallusteli
Mikko cnsirnaisen
kerran
~aailmalle
yritcämaan hakea
orrrinrakeiscsti
syotavaa.
Marjaropponen kädessä ja leivän puolikas
evaana
meni marjastamaan,
mutta eksyi Kolmikkaan suurii~ metsiin.
Kolme vuorokautta sai poikapaha viettää paljaan
taivaan
alla susien parissa, sillä »riiita
oli kuin koiria».
Eivät sudet kuitenkaan kesäiseen aikaan kajonneet
edes
lapseen.
Sakarin isäntä lähti selkähevosella poikaa hakemaan,
Hän rupesi
laulamaan, Mikko kuuli sen ja vastasi
itkulla.
Hän oli peitteekseen vetänyt
sammaleita päälleen.
Jonkun vuoden perästä joutui Mikko
Tammelan pappilaan, jossa häntä pidettiin 6 vuotta.
Vanhemmiten
hän jo
saattoi
olla
apunakin, m.m. tohtori
Granfeltin
kuski poikana.
»Raa'lvältti»
"toimitti
hänet sitten Forssan rehtaaseen, Mikko muisti tarkalleen ajarrkin :
elokuun 28 p:nä r867. Kehruun puolella Mikko
muunteli »pinrnasiinissa»
säättejä mennen aamulla cyöhön klo 5
ja päästen pois 'klo
8 ildalla. Palkkaa sai Mikko. r mk. 60 penniä viikossa sekä päivällisen kosthollista.
Niinä
viikkoina,
jolloin Mikko eli yöt yössä,
kävi hän päivisin
Lundellin
koulua.
Mikko asui Korpelinin mökissä, joka en
jo aikoja sitten hajoitettu.
Se sijaitsi
pellolla
Uudenkar tanon
ja »vanhan
Meyer in» väliHä ja oli alkujaan
oldut
Linikkalan
Similän
ruotusotamiehen
asuntona.
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Nuorella
iällä joutui Mikko naimisiin itseaan vanhemman kanssa. »Otin
aitikseni, kun ei minulla 0' äitiä ollutkaan», kertoi Mikko.
Vaimonsa, Vilhelmiina Koivisto, joka" Rirzlein aikana menetti karikurissa toisen sjlmansa,
elää vieläkin,
tosin ollen jo monta
vuotta vuoteen o.mana.
Mikon
rniehuudenajan
elämästä on
tässä tilaisuus esietäa vain eraica
tyypikkäimpiä piirteitä.
Hän joutui kerran pahasti sekaantumaan
erääseen oikeusjuttuunkin.
Se sai alkunsa siitä,
että Mikko kehoirti paria Forssan po.liisia, jotka veivät retuuttivat
juopunutca putkaan, panemaan miehen vesikelkkaan.
Se kävi poliisien kunnian
pääUe ja Mikko sai haasteen
poliisien
vastustamisesta.
KäräJjillä oli Mikon
asianajajana
Könnön
Arviiti Loimosista. Tämä oli laatinut kirjalaisen puolustuspuheen, jonka Mikko tahtoi jättää
oikeudelle,
mutta kun epäiltiin,
ettei Mikko ollut sitä itse tehnyt,
ja
lautakunta
todisti,
ettei hän osannut
Iukea, laskeeri Mikko sen ulkoa
kuin
vettä vaan: - »Kunnioitetrava
oikeus,
yleinen syyttäjä velvoitettaisiin jo tässä
laissa maksamaan minun kalliit kulunkini. - Yleinen syyttäjä ilmoittaa
Tammelan
käräjillä ja hovioikeudessa
kerran, että hänellä on satakunta vie.raita miehiä.
Sen nojalla hovioikeus
maalain tuomion kumosi. että asia tarvittaisi uudelleen selvittää ja käsiteltäväksi ottaa, jolletee jääviä löydä - -».
Mikko ei päässyt pitemmälle, kun tuomari Kyander hänet keskeytti ja huomautti hänen hyvin osanneen ulkolukunsa,
»Vallesmanni meni ulos niska
punasena», kehasi Mikko. Hän sai kumminkin roo mk. sakkoa, mutta asia kävi Mikon puheiden mukaan 8 kertaa
3
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hovissa.
Meni itsekin hoviin etujaan
valvomaan.
Turun matka oli hänelle
niin muistorikas, että hän siitä kertoi
mielellään monia kercoja. Hän osti viinipullorrkin tuliaisiksi, mutta se meni onnettomuudeksi
junassa rikki.
Hyvän
supliikinsa avulla keinotteli Mikko kuitenkin itselleen eräältä matkustavaiselta ryyppyjä ja tuli Forssan asemalle sellaisessa
ylpeyttä nostattavassa
nousuhumalassa, etcä kyseli
itselleen
asemalta vosik'kaa ajaakseen herroiksi kotiinsa
Kyllä Mikko sen puolesta jaksoi kävelläkin.
Siitä hän oli suorastaan kuuluisa. Kerrankin vähän toistakymmentä vuotta sitten meni Hurnppilasta asti
jalkaisin Aetsään ja tuli seuraavana päivänä takaisin.
Aetsän tehtaissa esiintyi
hän toisten ihmeeksi vallan asiantuntijana. Hän tunsi hyvin ainakin kehruukoneet, sillä Forssan kehruussa
oli
hän elarnansa
varrella joutunut näkemään
14 eri lajia muulauskoneitakin,
Kuten Mikon matkat aina, oli Aetsän
jalkapatikoiminenkin
täynnä seikkailuja. Kun kauppaneuvos
Viljanen kymmenkunta
vuotta sitten tuli Forssaan.
teki Mikko hänen kanssaan tuttavuutta pelkästään sen nojalla, että oli käynyt kauppaneuvoksen
aikoinaan omistarnassa Aetsän tehtaassa.
Mikko Bohrn oli kovettu tekemään
cyota.
Järviheinän
teossa kertoi hän
vielä vruhän toistakymmentä
vuotta sitran väsyttäneensä KalliJon kylän miehet.
Hänen oli pakkokin raataa, sillä Mikko sai elämänsä varrella elättää 7 perhettä: lastensa perheitä ja vielä vaimonsa sukua. Oman talon kykenikiri Mikko joukolleen hankkimaan, vaikka hänen viimeiset vuotensa täytyi asua yhtiön vanhainkodissa.
Mikon 1uonnetta arvosteltaessa
voidaan kyllä sanoa, että hän oli lapsellisen

narvi ja yksinkertainen
ja että hänen
puhetulvassaan
oli paljon
itsekehua.
jopa suurentelua,
Se johtui varmaan
hänen vilkkaasta, hedelmallisesta mielikuvituksestaan.
Hänen siLmänsä rävahtyivat
suuriksi
ja tuijottaviksi ja suu sai jäykän
piirteeri, ,kun Mikko kertoi asiaa, jossa hän
oli ollut oikeassa. Kuten kansanmiehet
usein oli Mikkokiri niin suorasukainen,
ettei häneltä puuttunut
mitään rohkeudes ta, jolla hän puhutteli suurtakin herraa. Mies joka tunsi elämänsa kuin kupari rahan, joka omilla työllään elätti itsensä ja sakkinsa, hän sai ku'lkeakin
tässä maallisessa vaelluksessa varmana ja
itsetietoisena.
Parhaina
päivinään oli
Mikossa aina jotakin ar,kie1ämän aherruksen yläpuolella kohoavaa, hänellä oli
myönteinen ote elämään.
Kuljimme kerran Mikon kanssa lapitse
Kalliomäen, Sortomäen ja Lamminrannan ja hän ,kertoi jokaisen mökin, jopa
suurempien puidenkin historian. En ole
havainnut, että Mikko olisi vääriä tietoja ladellut, vaikka hän puheinnossaan
joskus erehtyikiri nimien ja henkilöiden
suhteen puhtaasti
hajamielisyydessään.
Hän osasi lukuisia arkkiveisuja ja forssalaisia pilkkarunoja
lasketella
ulkoa
miten vain.
Hänen muistissaan leijaili
satojen ihmisten ulkonäöt, teot ja kohtalot.
Hän oli sydänjuuriaan myöten
yrnparrstonsa Ja aikakautensa ilmennys,
vaikkei suinkaan yleinen tyyppi.
Ehkäpä Mikkoa <lohdutti tässä elämässä se kohtalontunne,
jonka hän puki runon muotoon:
Yht' ovat. kuolevat,
kaikki rikkahae ja köyhät.
kaikki maahan kannetaan,
kaikki ylpeät ja nöyrät.
E. A.
Forssan Lehdessä 5· 3· -30.

Kovia aikoja

J ekiläänissä.

osittaisen
kuvauksen kihlakunnan»Mutta vv. 1695-1697
tuli vihoikeuden pöytäkirja marraskuun II
doin hirveä nälkäaika, jonka kalp :ltä 1696, mikä jä1jennöksenä on
taista- vasta mei-dän päivinä jälleen
Jokioisten kartanon arkistossa säion .nähty.
Itse 1uonn.on järjestys
lynyt! ). Joukko J ekiläänin talonpoinäytti olevan jollakin tavoin hämkia tuli silloin oikeuden eteen »mitä
mentyneenä.
Talvi r694-5oli
ansuurimmalla valituksella, että etenkara ja pitkä, ja seuraava kesä ky1kin kuluneena
vuonna oli silloin
mj ja sateinen.
Kevät-touko
tehkoko maatamme kohdannut yleinen
tiin kesäk. II p., ja ruis ei hetinyt
vaikea kato
uuvuttanut myöskin
Uudellamaalla ennenkuin heinäk. 27
heidät». Heidän oli tarvinnut syödä
p. Tästä syystä vilja ei ennättänyt
pettua ja ruohoa, joita monella ykoikein tuleentua.
Seuraava vuosi
1696 0'1,jkuitenkin vielä katalampi.
sinään oli ollut ylläpidokseen. TalonJo helmikuussa olivat jäät lähteneet, . pojat olivat kuitenkin uskoneet voitja kesä-linnut alkoivat
ilmaantua.
tavansa
vaikeudet, sillä edellisenä
syksynä olivat he saaneet pelt onsa
Moni silloin teki toukonsa;
mutta
maaliskuussa tuli takatalvi. niin että
ky1vöön vanha1·1a rukiilla, jota köyjärvet
menivät
uudesta
jäähän.
hemmät olivat silloin vielä saaneet
Kesä eli yhtä kolkko kuun edellinen
lainaksi naapureiItaan.
Mutta seuja elokuussa tuli kovia hall oja. Se
raavana
keväänä
(1696) oli ollut
nälänhätä,
joka nyt alkoi, oli todelpitkälti kylmyyttä ja koko kesän alilakin hirveä ... »
.tuisia sateita.
Ne eivät kuitenkaan
Näin alkaa Yrjö Koskinen kuvielä olisi tehneet auttamatonta
vavauksensa noista kauheista nälkävuosista 234 vuotta sitten. jokilää') Jockis .handlingar, tom IV, s. 16.
nin tämänaika.isista
oloista antaa
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hinkoa; mutta kun ankara halla pani
viljan kesä- ja elokuussa, eivät talonpojat
saaneet
syksyllä mitään
riihistänsä.
Pellot jäivät nyt enimmäkseen autioiksi, kun syyskylvöjä
ei voitu suurinkaan tehdä. Siitäkään
vähästä, mitä märkään maahan voitiin kylvää, ei ollut mitään
sadon
toivoa.
Ei heillä ollut myöskään
siementä seuraavan kevään kylvöjä
varten.
Niin sanoivat talonpojat,
ettei heillä ollut edessään muuta
kuin äärimmäinen tuho, »ellei Korkein Jumala osoita ihmeellistä apuaan ja armoaan ja ellei lisäksi Herrasväki (kartanon omistaja) heidän
tilaansa
huojenna veronvähennyksellä ja verojen anteeksiannolla,
koska sellaista hätää- ja ahtautta,
mikä nyt vallitsee, ei miesmuistiin
ennen tässä maassa ole ollut». Kun
ei nyt ollut enää ketään, joka olisi
voinut toistaan auttaa, pyysivät talonpojat kihlakunnanoikeutta
antamaan todistuksen
heidän kurjasta
tilastaan,
He aikoivat näet lähettää muutamia joukostaan
Tukholmaan
viemään tämän todistuksen
»Herrasväelle,
arrn olliselle, korkeaarvoiselle
Rouva
Kreivittärelle
(Anna
Maria Kruusille) nöyryydessään
.pyytärnaån,
että heidät
säästettäisiin ellei enempää niin kulumassa olevan. vuoden veroista ja
rasituksista».
Tähän vetosivat talonpojat
sitä suuremmalla syyllä,
kun he nyt olivat kruunun- ja verot.tloripoikain
lailla yhtä ankarasti
jaetut sotarniesruotuihin
ja kuitenkiri heillä entisen tavan mukaan on
säädetyt veronsa ja raskaat päivätyönsä.
Kartanori
vo uti, inspehtoori Ii-

sakki Wessman, valitti myös kovasti, että 'han oli kyllä »kiristänyt näitä verorästeihin joutuneita talonp oikia j.a ollut heidän jokaisen
luonaan, tarkastan ut heidän aittansa ja
etsinyt
muuta omaisuutta, muttei
löytänyt mitään mainittavaa,
joka
voitaisiin ottaa veroihin ilman talonpojan ja koko hänen tilansa häviö1le joutumatta».
Itse kartanon
maistakaan ei voitu odottaa mitään
vuodentuloa, sillä kaiken olivat kylmyys ja sateet turrrielleet.
Vain 25
tynnyriä ruista oli saanut vanhalla
siemenellä.
Seuraavaksi
kevääksi
'ei kartanolla
ollut myöskään sie:men viljaa. Hän 01i antanut 0jittaa
.pellot runsaasti, mutta siitä huoliimatta tunkeutui vesi kaikkialla rna.
.talamrnille
paikoille,
niin että oli
vallan
epätietoista,
oliko mitään
odotettavissa siitä vähästä, mitä oli
kylvetty.
Vouti ilmaisi oikeudelle
pelkonsa, että armollinen herrasväki olisi häneen tyytymätön ja Iaskjsi
kaiken 'hänen
ansaitsemattomaksi
laiminlyönnikseen
ja 'laiskuudekseen, vaikka hän oli koettanut 'kaikella ahkeruudella
»viljellå, aidata
ja rakentaa kartanoa ja pakottaa talonpojat
tekemään velvollisuutensa».
Lautakunta ja läsnäoleva papisto
ynnä useat henkilöt käråjäkunnasta
todistivat yksimielisesti »todeksi ei
yksin sen surkean, yleisen ja vaikean kadon, joka sekä edellisenä
että tänä vuonna kaiken kasvun ja
laihon tässä maassa vei, niin että
rukiista sangen vähän, mutta kevätlaihoista ja eritoten kauroista, herneistä ja pellavansiernenestä
ei mitään voida ,korjata, vaan todistaeri
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myös, että pellot makaavat nyt
enimmäkseen kylvämättöminä
eikä
kcl voilista siementä ole mistään saata vissa». Lautakunta arvelikin, että
ellei herrasväki nyt, kuten sen korkeat edeltäjät olivat sellaisessa tapauksessa tehneet, »osoita talonp ojille erikoista armoa ja säästä heitä
veroista ja sillä ilahduta heitä ja salli
heidän jäädä tiloilleen, niin menehtyvät talonpojat
yhdellä kertaa' ja
talot autioituvat».
Kartanon tilasta todistettiin
vouti Wessmanin
myös puhuneen oikein, ja lautamies
Jaakko Sirrionpoika Kartarro nk ylåstä ilmoitti rnitannee nsa yksin edellisenä kesänä 'kartanossa kaivettua
ojaa 3,410 syitä. Oikeus ant oikin
tämän johdosta talonpojille pyyeletyn todistuksen.
Luultavasti kreivitär Anna Maria
Kruus
antoi talonpojille verorästit
anteeksi, kuten oli monasti ennenkin osittain
tehty, ja vouti Wessmaniin ei hän ollut vallan tyy.ymatön, koskapa tämä sai edeileen kartanon
inspehtoorina
olla.
Mutta
talonpojilla oli pahin aika vielä edessä. Jokiläänissä niinkuin muualla-

kin maassamme oli talvella 1696 ja
97 sekä ~tä seuraavana keväänä
puute ja kurjuus ylimmillään. »Elukatkin kuolivat rehunpuutteeseen.
ja
ihmisiä kaatui joukottain.
Talolliset söivät ensin elukkansa; sitten otettiin ravinnoksi hevosia, koiran- ja kissanlihaa, eläinten raatoja,
ihmisten
ruumiita.
Kauheina,
varjon-muotoisina
kummituksina ihmiset horjuivat ympäri maan -.»
Näin kuvaa Yrjö Koskinen Suomen
kansan
historiassaan
nåitå nälkäaikoja yleensä. Jokiläänistä ei liene tässä suhteessa yksityiskohtaisia
kuvauksia.
Näinä kahtena surmavuonna
kuoli Tammelassa ja sen
kappeleissa yht. 840 henkeä, s.o. n.
45 % koko väkiluvusta.
Jokiläänin
osalle tuli tästä 467 ihenkeä 1). Koko Suomessa kuoli näinä vuosina
nälkään
arviolta
ainakin 100,000
henkeä.
E. Aaltonen.
Forssari

Lehdessä
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1) T. Hirsjärvi, Tammelan
opet. vaiheet 1, siv. 17.

kansan-

Keinuje vanhassa' Perttulassa.
Kirj,

Ed

v. R a u t a n e n.

"Ei nyt enää keinui keinu,
keinut on jo jäässä.
Tän kylän likkain rakkaus.
on keinun tolpan päässä."
Menneen
ajan keinut
edustivat
jonkimm oi sta
kulttuurikeskustaa.
Keinu
oli kylän keskeisin
yhtymäkohta.
Keinukentällä
loysivat
eri
ikäkaudet
yhteisen pohja.n keskinaiselle ymmärtämiselle
- nuoruuden.
Nuoruuden
elinvoimaisuus
kuului
keinuje n läheisyyteen.

ja pohjaeli istuinlaudoitus
oli
myöskin
ristissä
neliön
muotoon,
kolme lautaa kummallekin
suunnalle.
Yksirivin en aisajärjestys
antoi
keinulle a i sake i ri u n nimen, jo
k o ko lmiaisaisen
tai k ak siaisaisen.
Tavallisia
vajojen
vu oliaisiin kiinnitettyjä pääsiäiskeinujakin
sanottiin
aisakeinuiksi.
Ristikeinuissa
oli tavallisimmin
6 aisaa,
mutta
joskus
yhdeksänkin,
tolpat oli ylhäältä harjalaudalla
yhdistetty.
Kaikissa keinuissa ei kylläkään
ollut harjalautaa. Se toisinaan nostettiin
poiskin,
kun joku uskalikk o tahtoi näyttää
yrripäri-keinuumista.

Tällaisena
yhteisenä
keskustana
oli keinukentällä
oma erikoisarvonsa.
Vanhain
läsnäolo
'hillitsi h urjernpiakin
luonteita.
Kylåkeinujen
aikakaudellakin
on ollut vanhoillisuutensa
ja
ahdasmielisyytensä,
mutta
niin kauan
k ui.n vanhempi
väki jaksoi 'olla keinukentän
varsinaista yleisöä,
oli
keinukenttäkin
vaka vu udella kunnioitettu
alue, johon ei yltiömmänkään
yksilön
sopinut
tulla eriseuraisuutta
harjoittamaa.n.

Keinun
kunnossapito
kuului
k y. Iän varttuneemrnille
pojille.
Kentän
,puhdistus
oli tyttöjen ja poikien yhteinen tehtävä.
Se toimitettiin
arkiiltoina
talk o on tapaiseria
joukkotyönä.
Vanhoilla
lu udilla kävästiin . koko se alue, jolla keinuväki
oleili ja istuskeli.
järjestyksestä
keinumäellä
huolehtivat
vanhemmat,
~nuoret miehet».

Kylän keinut
olivat r i s t i k ei n u ja.
Tämä nimi taisi johtua siitä, että keinun aisat olivat akseliin
kiinnitetyt
ristiin alhaalta
hajalleeri

Tällaisia,
keinuja
on
vanhassa
Perttulan
kappelissa
011u t j okaisessa
'kylässä.
.M uistitietojen
mukaan
niitä on ollut ainakiri
r8So-luvulta
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asti nykyisen
vuosisadan
ensimmäisille kymmenille.
Toisissa kylissä
säilyi sama kenttä
kyläkeinun
paikkana
jatkuvasti"
mutta
toisissa
kylissä
keinua
uudistettaessa
. tuli
eteen syitä, joiden tähden oli pakko
valita uusi kenttä.
Perttulan
kylässä muistetaan
varhaisin tällainen
yhteinen
ristikeinu .
V anhin, ehkäpä
ensimmäinen
on
ollut lähellä nykyistä
pappilaa.
Se
on ollut lähellä
maantietä
silloin
Mattilan
talo ori kuuluvassa
Kauriinkuvan
haassa.
Tämän on pitänyt olleen jo 1850-luvulla.
Seuraava keinukenttä
oli Honkolan
talon
ja se.pän välisellä
kujamaalla
siinä
1860- ja 1870-lukujen
aikoina.
T'ämän jälestä seuraava
keinu oli ka nsako ulu.n ja Laurilan
talon nykyisen
tontin välimaissa.
Siinä 1870-1880lukujen
vaihteessa
sai tämä keinu
kuolemantuomion
syystä,
että Talosen
.palvelustytöri
jalka katkesi
keinusta
pudotessa.
Seuraavana
aamuna Laurilan
ja Talosen isännät
kirveillaän .hakkasivat
keinun tolpat
poikki.
Lähimmät
naapurit
korjasivat puut poltinpuikseen.
Tämän
keinun ajalta on rn uistossa Tuuran
Heikin
yrnpärikeinunta.
Miehissä
nostettiin
keinu n lhai'jalauta
'pois, ja
kun Heikki iski jalkansa keinu nlau-.
taan, sylk åsi kasiirisa ja kävi kiinni syrjäisestä
keski aisast a, niin silloin riennettiin
keinun
lähettyvillä
etäämmälle
katselemaan.
N eljakyynärää
pitkät aisat ja ristilautainen
pohja,
noin puolitoista
kyynärän
korkeudella
maasta,
vaati tehokasta
pontta ympårilåhtöön.
Isäntien
keinulle
tuottama
tuho ei kylää
kauankaan
keinutta
pitänyt.
Nuo-

ret miehet,
etupäässä
Linteen
veljekset,
ahersivat
taksvärkistä
tultuaan kesäisiä öitä keinun teossa ja
pian
oli pystyssä
uusi 'komeampi
keinu, kenttä vain muuttui.
Keinu
tuli Mäkisen
nykyiselle
tontille,
lähelle maantietä.
Lopullisesti
tämäkin hävisi sataluvun
Iopulla.
Vuosisadan
viimeisinä
kymmeninä torpparikulman
pojat rakentelivat tällaisia isompia keinuja Mätikkömäen
ja Peltolan
väliselle ked olle sekä Tanhuanpään
ja
Hakalan
väliselle kujalle,
V uosisa talukujen
vaihteessa
ovat .nämåkin kei nut lnpullisesti
hä vinnee t. Tanh uan pään
lähettyvillä
on vanhempana
aikana
ollut
isonpuoleinen
kolmeaisainen
keinu.
Tämä
oli aikoinaan
hyvin
käytetty.
Korkeenkallio.n
piirileikkien yhteydessä.
- Perttulan
kylän
Kuusjoen
kulman keinun on pitänyt
olleen Mansikkaniemen
läheisyydessä 1880 -luvulla ..
Levän
keinu
sijaitsi
. kylässä
Prassin
talon ja silloisen sepän pajan välisessä mäessä, Se muistetaan
1860- ja 1870-1ukujen
ajoilta, mutta
sitä, onko se enää ollut 1880-1uvulJa, ei muisteta.
Palikkalassa
on aiempi keinu olIut kylän 'kedolla Aijälään
poikkeavan tien vastaisella
puolella.
Se on
ollut käytännössä
noin 60-75
vuotta sitten, Toinen
Palikkalan
keinu
on ollut entisen
Harjulan
torpan
läheisyydessä
Kivirasin
kulmalla.
Tämä keinu säilyi viime vuosisadan
.Iopulle
asti,
Varsan ojan
keinukenttä
lähellä
kansakoulun
tonttia
missä nvkvisin on kartanon

sijaitsi
suna,
huonei-
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ta. Varsanojan keinun elinvoimaisin aika muistetaan olleen r870-luvulla.
Varsan ojan myöhempi keinu r880-luvulla on ollut Mäkelän
läheisyydessä.
Tytöistä syntyneet
riitaisuudet saivat erään niin palj-on
kostorai voihin, että poltti ko'ko keinun.
Mannisissa on ollut kaksi keinua,
kylässä ja myllykulmalla. Kylän keinu sijaitsi Teeriahon torpan läheisyydessä.
Tämän keinun historia
on ollut hiukan
m omivaiheisem pi.
Silloinen naapuruus Satakun.nan ja
Hämeen rajoilla oli ainaista hiljaista sissisotaa Mannisten ja Perttulan
kylien poik ain kesken. Vanhempien
miesten poikamiesmuistoja
seuraten
on tällainen
rajanaapuruus
ollut
hyvin vilkasta 1860-70- ja vieläpä
So-Iuvuilla.
Perttulan poikain toimintatarmon
kautta hävitettiin
ainakin kolme
kejnu a
Mannisista.
Mannisten
poikain yhteishenki ei
. vastuksista herpaantunut,
vaan he
rakensivat aina tilalle uuden keinun.
Kolmannen keimun hävityksen .jälestä valittiin keinulle uusi
kenttä.
Keinu rakennettiin lähemmäksi kylää, kalliolle. Tämä keinu
säilyikin, sillä näköala kylältä 'teki
vartioimisen paremmaksi, jos tuho
olisi rajan takaa uhannut. - Mannisten toinen keinu oli myllykulmalla nykyisen Vesasen tontilla. Täällä
oli kerran tullut tapaturmakin, ehkä
liikakuormituksen
johdosta.
Keinussa
011 istunut
vanhempiakin
miehiä ia kaksi näistä miehi stä oli
veljeksiä, jotka loukkaantuivat
pudotessaan.
Se veljeksistä, joka oli
jalkansa loukannut, huomautti toiselle, jonka .poskessa oli reikä: -

Ei sinusta veljeni, o.lisi nyt pillinpuhaltajaksi ! Ei, eikä sinustakaan olisi nyt hyppääjäksi!
vastasi
toinen. - Mannisten keinut lopullisesti .h ävisivät siinä r880- ja oo-lukujen vai'hteissa.
Ypäjän kylässä tiedetään varrnuu-'
della olleen ainakin y'k si ristikeinu.
Kulmalan torpan luona Uudenseppälän maalla. Tämä on ollut r860luvun .lopulla ja r870-lu,vulla. Loimaan
puolelta Kauhanojan
kylän
nuoriso kävi usein tämän keinun
luona huvittelernassa.
Pääsiäi.skeinut 'kuuluivat 'keväisten hakotarhojen
run ollisu uteen.
Paitsi vajojen vuoliaisiin kiinnitettäviä aisakeinuja tehtiin
monissa
taloissa pääsiäisajaksi
hak otarhaan
•
k e I a k ei n u, Vuosisadan viirneisillä kymmenillä on kelakeinuja 01~
lut ainakin Perttulan
Jaakkolassa
ja Ypäjän kylässä niitä oli useamman 'talon tarhassa lisäämässä pääsiäisleikkien vilkkautta ,
Nykyisin
on ollut kelakeinu Mutkalan 'talon
luona jatkuvasti kunnossa.

Kylän ristikeinuja koskevista vanhusten kertomuksista ilmenee, että
keinujen elinvoimaisin aika olisi ollut r870-luvun alkupuolella.
Henkiset herännäisyydet,
uskonnollinen
ja kansallinen. lienevät vieroittaneet
vanhemman yleisön pois keinuken,tiltä. Tämän jälestä alkoivat nuorison h urjimm at otteet tulla keinuelämän oletetuksi paheiden tyyssijaksi.
Vanhusten
läsnäolo
oli
omansa
hillitsemään
nuorten pahempia vaistoja toimintaan puhkeamasta.
Kurinpito ei sallinut nuor-
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ten lasten
läsnäoloakaan
muuten
kuin vanhernpainsa
seurassa.
Nu orten mielihalut
vetivät elinvoimaisina
yhteisiin ilo npitoihin,
ja jotkut isännät,
estääkseen
varhaisnu oriso n
kylän keinulle
menoa,
rakensivat
omille pihoilleen
ristikeinun perhepiirin kesäisten
j.ou'toaikojen
ratoksi.
Monissa
Ipienemmissäkin
kodeissa laitebtiin lapsille kotoinen
pysyvä aisakeinu joko avoimelle
kentälle kahden
tolpan varaan tai jonkin rakennuksen
nurkka
toiseksi
tolpaksi.
Yhteiskeinujen
aikakausi
alkoi olla loppuun eletty.
Haluttiin
uudenaikaisuutta.
Laulut
eivät
enään

sointuneet
entisessä herkässä
vireesöä keirrulaudalla
istuttaessa.
Kei11 un väli ttömässä
läheisyydessä
suoritetut
piirileikit,
Ieskenju ok sut, tiimellys,
»'kuninkaankäsi
'kuoppaan»
ja monet
muut eri ryhmillä
olleet
erikoisleikkinsä
eivät enää innostaneet mieltä,
eivät kiihdyttäneet
lihaksissa voimaa, eivätkä joustavuutta.
Hanuri
oli tullut paikkakunnalle- ja sen mukana
tanssikuume.
Se ikäkausi
alkaa olla sammunut,
joka tunsi keinukenttien
runollisuuden, jos niiden hurjatkin
rpuolet.

•

Forssan

•

Lehdessä

14. 3. -30.

Käsityöläisiä

vanhassa Tammelassa.

Käsityötaito
ei ole lo unais-hämäläisenvahvimpia
puolia.
N aisilla tämä
taito
supistuu
Iank ojen
kehräärn.iseen,
!kankaide.n iklUtomiseen, sukkie n ja kintaiden
Jmtomi;
seen ja alusvaatteiden
ompelemiseen.
Nämä
tässä mainitut
työt
ovat sellaisia, joiden osaamista
vaaditaan
kaikilta
»täydestä
käyviltä»
naisilta.
On kyllä joukossa
sellaisiakin naisia, jotka kykenevät
Ihyvinkin moninaisiin
»'hyppys.töihim>,
mutta
yleinen
taso
on sellainen
kuin edellä on mainittu.
. Miesten
yleisiin
käsitöihin
kuuluvat
etupäässä
rekien ja puuastiain
teko.
Niiden
osaamista
vaadittiin
ennen
jokaiselta
vuosipalveluksessa
oäevalta -rengilt å, .ja jo pes.attaessa
sovittiin
siitä, kuinka
paljon hänen
oli niitä vuoden kuluessa
piuhdetöinä tehtävä.
Tavalliset
»varsityöt»,
maanviljelys
ja karjanihoito,
veivät
heidän
aikansakin
niin »nuukin»,
ettei sivä Ijuuri ItäJllaisiin »näperu.ystöihin» riittänyt.
Kun kaikki Iptill<Uje.n ja jalkineiden
teko, maalaukset
sekä kaikki
raudasta
tehtävät
esineet,
samoin
kaikki
hienoimmat
puut yöt jäivät 'erityisten
ammattimiesten
huoleksi,
oli luonnollista,
että jokaises:sa pitäjässä oli jokunen
määrä
tällaisia
ikäsityöläi'siä
eli

hantvärkkäreitä,
joiksi heitä kansan
kesken yleisesti nimitettiin.
Tällaiset
jonkun erikoisen
ammatin Iharjoittaijat
naucti vat
kansan
keskuudessa
suurempaa
arvonantoa
kuin
tavalliset
maanviljelystöissä
ahertelevat.
Kun he useinkin- tekivat työtään siinå talossa" jonka työkin oli, niin he söi vatkin 'eri pöydässä kuin muu talon
väki.
Heille
katettiin kamariin
ipöytä 'ja .sii.na oa~
ruoka parempaa
kui.n ,pirtin pöydällä. Kun esim. suuta'ria tai räätäliä
odotettiin
taloon, niin teurastettiin
lammas,
että saatiin
hänelle
»ra svaista perunaruokaa».
Jos he sitäpaitsi olivat rnitan täyHäviä
ihmisiä
ja kansalaisia,
pidettiin heitä hyvinkin suuressa
arvossa,
Mutta
sellaisia ei.vät he olleet .J-älheslkään aina.
Heidän erikoisesta
asemastaan
johtui, että
he
joutuivat
tavallista
enemmän
viinojen pariin, ja ain oastaan vahvimmat
heistä voivat säilyä
n.s. kohtuuden
miehima, 'sortumatta
viinan orjaksi. Mutta silloinkin, kun
ympäristönsä
anvioi tällaisen
käsityöläisen verrattain
alhaisella
arvolauseella,
yrittivät
he itse pitää arvoaan rnalhdollisimman
korkealla.
Kun esim. 'kaukjärvelåinen
suutari
Lar en oli Haudankorvalla
Mikkolan torpassa neulomassa,
ja pieni
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tyttö pantiin
hänelle
.päreellä
valkeata näyttämään,
niin hän selitti,
ettei suutarin arvolle sovi, että 'hän
tekee työtään
pärevalkean
varassa.
Kynttilä
se oKa 'pi,tq. Ja sellaista
hän lähti itse naapurista,
Miern olan
torpasta.
hakemaan.
Mutta ei sattun-ut sielläkään
silloin kynttilöitä
olemaan.
Masentunein
mielin palasi suutari
tältä,
matkaltaan
ja
våi.tti, että se on niin yhteen puhuttu, ettei anneta suutarilte kynttilää.
Tällaise ssa oman arvonsa
tunnossa
oli vat nämä entisajan
itsenäiset
pikkumestarit
toistensa
kaltaisia,
vaikka 'he luonteeltaan
ja elintarveiltaan
olivat .hyvi.n erslaisia. 'I'oiset heist,ä
olivat vakavia, <toiset leikillisiå.
'I'oiset yrittivät
saada jotakin
kiinteää
perustus ta taloudelliselle
elämälleen,
toi set kulkivat
tietään
'huomisesta
päivästä
'hu olehtimatta.

jon, että perheensä
pysyi leivässä.
Hä-n 'harrasti
uskonnollisia
asioita
käyden usein kirkossa'ki.n,
var sinkin
kesällä, k.un
oiko.polkuja
myöten
matkakin oli Iyhyern.pi.
Iltapäevätlä
hänellä oli asiakkaiden
vastaanotto,
tyornieihilla kun oli pyhäisin .paremmi n aikaa käydä täl'la,i.sia asioita toimittelemassa.
Keväällä,
kun kaikil-.
le miehille Ite1h:tiin r o'hti misia housuja, pyrki liialjineri 'kiire hänet :väkistcnkin
ylläuämään.
Tällaisen
pulan lieventämiseksi
keiksi.
ukko
sellaisen keinon, että hän vain leikkasi ne ja opasti miesten omia va,imoja ne ompelemaan.
'Hän esiintyi
aina mahd oljisim.ma n sävyisänä
ja
vaatimattomana,
mutta santui sentään ainakin 'kerran,
että hänenkin
'luonteensa
nousi" Jouluaaton
edellisenä päivänä
0,1i ukko ollut viemässä tekemäänsä
pukua sen teettä-

Sellaisista
vakavista
ja uutterista
uur astajista
me vanhemman
polven
ihmiset
muistamme
vielä
räätäli
Juho
Henri'kki
Lönn'roosin
Haudankorval.a.
Hän asui lähdlä
Wiksbergin
kartanoa,
n.s. Siltalan
talon mäessä
ja siksipä chäntä nirnitettiinkin
tykkänään
Siltalan raataliksi.
Hänen
asuntonsa,
samoin
kuin lh ånen 'herttainen
persoonansakin oli tunnettu
laajalti
Tammelan pitäjässä,
:ja ituslk,in: lienee tässä
pitä.jässä yhtään sellaista ky,lä,ä, jossa ei 'hän olisi käyn.yt
neulornassa.
Ahkeruuterisa
ohella
ornasi
hän
hyvän a.mm atticaido n ; hänen
tekemänsä housut
.pysyivåt
ja1assa
ir.m an vyöhihnaa
tai henskeleitä,
Ei
hän ottanut työstään -suuria palkk oja, mutta
venyttärnällä
työpäivänsä

jälle ja ,tä,llä matkalla
tullut vastoin
tavallisu utta ottaneeksi
vähän
pitemmän ryypyn.
Kulkeissaan
kotiaan ko.hti hän <l'1koi levitellä käsiään, nousi varpailaleer», ihihkaisi ja
sanoi, että 'hän on Tammelanpitäjän lammasten
syöjä.
Siihen.se
kerskailu
sitten päätryi, ja se lienee
ollut häneri elämässään
ainoa kerta,
kuri tällaiset tnnnteet saivat hånesså
näinkin suuren vallan.
Lapsillekin
oli Siltalan .raatali aina ystävällinen
ja avulias, jota ei v oi sanoa läheskään kaikista vanhoista
ihmisistä.
Kiitollisin mielin rnuistelen
aina Ihänen taholtaan
omaksi osakseni
tullutta hucrnaavaisuutta,
Olin silloin
menossa
ensi 'kertaa luku sille,
ja
ensi kerran teetettiin rnintrlle silloin
puku varsinaisella
räätälillä.
Mittaa
ottaissaan
kysyi
Lönnroos.
pan-

hyvin

pi,l'kLksi ansaitsi

han

niin pal-
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naanko
housuihin
myöskin
taskut.
Äitini oli sitä mieltä, että n.e ovat
tarpeettcrnat
ja vain aineen ja ajan
tuhlausta,
Kun tämä puku 'sitten
valmistui,
oli housuissa
kuitenkin
yk.si tasku .. Se oli ommeltu
vain siihen lalikeen päälle, ei upotettu
sisäpuolelle,
kuten
tavallisesti.
Muustan vielä sen aran ja. anovan
katseen, joruka 'räätäli kohdisti
äitiuni
puolustaessaan
tätä tekoaan
.sillä,
että täytyyhän
sitä »laste.n mieliksikinsjotakin
uhrata. - Kotitekoisetla nöyleellä
piti ukon n·eu1oa suurimman
osan clåm astaän.
Vahan
palanen
täytyi olla aina
pöydällä:
sillähän
<!lina välillä pyyhkieli
lanko,jaan, että nuo
niseinkin
hyvin
»jutijatk oiset» uöyleet
vähänikään
paremmin
olisivat luistaneet.
Vasta
vähää ennen kuolemaansa
sai ukko
tutustua
rnykyiseen
ornpeluk oneeseen, jota ,hän piti ammattikuntansa
suurimpana
onnena.
Kävin
äskettäin
Siltalan
raatalin
entisen asunnon
rauni oilla.
Paikka
oli- jo tasoittunut
melkein huomaamatto mak.si, koivujen
ja
pi'hlajain
taimet nousevat jo ennse n tuvan
k oh elall a. Permannon
alla
ollut
perunakuoppakiri
oli jo
jak oillut
melkein ympäristönsä
tasalle. Kaikki on ,täällä maailmassa
k atoavaisuudcn
lakien alaista,
rn utia
·sen
miehen m uisto, joka tällä
paikalla
one1ämäntehtävänsä
suorittanut,
. joka tässä sijainneen
tuvan seinustalla on ilta-auringon
laskua ihaillut, 'hänen muistonsa
säilyy k auniina vielä nykyisenkin
polveri ke skuudessa. Hän kuoli 76 v:n ikäisenä v:nna
1898.

Puuseppä
K a 11 e K .u ,s ta a K ivi s t ö (ent. Johansson)
oli uutteruuelessa .ja tunn.ollisuudessa
edellisen vertairien,
mutta hänen elårnänsä ei kulunut
sellaisessa
yhtarnittaisessa, itseensä sulkeutu.neessa
ja
rauhallisessa
ahertelussa,
vaan hänen tiensä ku'l,kå taistelujen
ja kärsimysten
kautta.
Hän oli syntynyt
Humppilassa,
Myllynk ul.rnalla, ,pienesså
Kivistön.
torpassa,
mutta
muutti jo nuorena
Tammelaan,
perustaen puusepänlii'kken
Linik'k alan
Lamminrantaan.
Hän
ornasi jo
nuorena
va'k arvan mielen, joka sitten
myöhemmin
muuttui
suorastaan
uskorinolliseksi,
Luonteeltaan
oli
Kivistö vilkas ja iloinen"
J<L1'l:kien
nuorempana
'häissäkin
pelimannina,
kun oli hyvä viulunsoittaja.
Hänen
maailmankatsomuksensa
vak a vu utta todistaa
seuraavakin
1'3jpaus: Ollessaan kerran Forssassa
häitä soittam assa, tuli häätaloon
muuan juopunut räätäli rähisemään.
Hänet
poistettiin
kuitenkin.
miesvoimin
näätalosta
ja myöhemmin
saapui
tieto,
että
tämä
rauhanhäirits.ijä
oli joutunut
putkaan.
Aamulla,
kun
Kivistö
oli vapautunut
toimestaan
soittajana,
rneni hän putkan
oven taakse japitiräätälille
ankaran
nuhelesaarnan
tämän
edellisiltaisen
käyttäytymi
sen jo helosta.
Hän
selitti
miehen
täytyvän
pysyä miehenä
vielä
silloirnkin, kun on vähän
maistellut,
ja paljon maistelerninen
on miehelle kokonaan
sopimatonta.
Kun Kivistö
oli perustanut
perheen, saanut oman asunnon,
siihen
kalustoa,
m.m. urkuharrno
omin, syttyi tämä asunto tuleen ja paloi 111el-
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kein kokonaan
poroksi
irtairnistoineen.
Samalla paloi myöskin
hänen kolmivuotias
lapsensa.
Aamulla, kun kaikki
yöllinen
melske
old
tauo nnu t ja Kivistön. jålellå oleva
penhe oli saanut naapurista
k ortteerin itselleen, otti perheenisä
Siionin
kanteleen
ja rupesi laularnaan.:
»Oi,
hellä isän sydän, 'kun 'h olh o ot rnin.ua.» Sitten hän rupesipuhumaan,
ettei
tämän yön tapahtumat
juuri
osoita isän hellää 'hu olcrnpit oa, mutta hän sanoi siitä huolimatta
olevansa varma sii'iä, että håneripar
astaan sentään tälläkin on taivaallinen
Isä tarkoittanut.
Samaa
mi,e'ltä oli
vaimonsakiri
vi elä 'silloin,
Mu tta
kun sitten viikkoa myöhemmin,
Kivistön tehdessä
itselleen
uutta höyläpen'kkiä
palaneen
tilalle, hän
löi
kirvecllå
jalkaansa
. ammottavan
haavan,
pelästyi
vaimo hyvin
pah a sti ." Siitäkö
sitten lienee johtunut, että hänen rintalapsensa
sairas~ui ja 3woll,i, jou.tuen sitten samaan
hautaan
.palarieen
veljensä
kanssa.
Silloin
alkoi .jo vaimon luottamus
J unialan johdamjkseen horjua, joten
Kivistöllå
oli tässäkin suhteessa
vielä uusi murhe kestettåvänå
ennenkuin sai. vaimonsa ,jälleen johdetuksi o,ilkealle 'ieUe.
Niin suurta
luottamusta
nautti
Kivistö jo silloin ympäristönsä
keskuudessa,
että sai aineitakin
uuden
asunnon
rakentamista
varten,
vaik'ka ei ollutkaan
hänellä varoja antaa
niiden maksuksi
muuta kuin yhden
'kulta sorrnuk sen.
MUitta kyllä vain
talo valmistui.
Vielä hän
sitten
myöhemmin
rakensi
verstaansa
'katolle
tuulimoottorinikin
Ikäyttämään sahaa ja scrvia.
Vähitellen

kasvoi talo niin suureksi,
entä siiIhen voitiin ottaa jo vuokralaisiakin,
mutta yhden suurenpuoleisen
huoneen hän pidätti omiin
erikoistarkoituksiinsa.
Siinä
'hän itse piti
pyhäkoulua
ympäristön
lapsille. Iltapäivällä
k o'k o o rntui sinne- vanhenipaa väkeä, joihle Kivistö .piti r aamatunselityksen,
luki jonkun Ikirjoit~tun
puheeri
jostakiri
kirjasta,
ja
lisäksi laulettiin
hengellisiä
lauluja
Kivistön
säesräessä
urkuhanm o onilla,
Näissä tilaisuuksissa
myytiin.
myöskin
teetä, joka vanihan rahankurssin
aikana maksoi
viisi penniä
k upilta leivän kanssa,
Vaimonsa
leipoi tähän
tarjoiluun
tarvittavan
nisulei vän, ja 'kun ei tällaisten kustannusten
peittämiseksi
tehty kassasta mitään poistoja,
kertyi varoja
vuoden
mittaan
niin paljon,
että
Ki vistö voi jakaa ympäristön
vähävaraisille
vanhuksille
joulun
edellä
viiden markan
suuruisia
avustuksia
lähes kymmenelle
hengelle.
PaikIkakunnalla
oli niihin aikoihin
voimakasta .pyrkirnystå
eri seur ojen r akentami see n uskonnollisella
alalla.
Nämä eri Iaihkolku.nmalt .pyysivät Kivistö äkin 'k ok o.trksiin sa puhumaan,
mutta hän kieltäytyi
niistä, sanoen
että hiin haluaa rakentaa
seurakuntaa ei'k a siä hajoittaa
ja pirstoa
moniin, toisiaan vastaan
taistcleviin
lahkokunriin.
Vaikb
Kivistö siis uhrasikin
pyhäpäi vät hengellisen
elämän
elvyttämiseen,
oli hän arkipäi vinä
sna
u u tterampi
varsinaisessa
amrnatissaan.
Var.haisest.,
aamusta
alkaen,
jatkui hänen
työpäivänsä
useasti
lähelle puoliyöni.
Hänellä olikin aina riittävästi
työtä, kun hän
piti
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hinnat
alhaisina,
teki
huoleldsta
työtä ja valitsi aina kunnoliiset
raaka-a-ineet.
Kun vaimonsa
vielä
myöskinpetheen
!huollon
ohella
yritti ansaita
lisätuloja
leipomalla
ruisleipiä
m yytåvåksi,
oli tästä kaikesta ponnistelusta
seurauksena
se,
että Kivistön
kuollessa
(1922) perhe oli vapaa kaikista
velo-ista.Kivistö oli lempeå luonteeltaan,
arrnelias kaikkia muita lkohtaan paitsi
itseään.
Itseltään
hän k o ettipuristaa ulos kaiken veiman
ja tarmon,
mitä saatavissa
.oli. Siksipä hän. kykeni ·pitämään Ihuolen omasta
per'heestäån,
vieläpä uhraamaan
jotakin ikär,sivien lähimmäistensäkin
hyväksi,
Kivistön
veroisia,
työn 'kunn ollisuudesta
'huclehtivia
k åsiuyölaisiå
oli nykyisen
Forssan
kauppalan
alueella viime vuosisadan
jälkipuoliskolla ~seita:kin. Mxn. sorvari C arve n, joka
myi
Forssan
torilla
»rnöttivartisia»
.piippuja
markalla
kappaleen,
vaikka samaa mallia oli
muualta
saatavissa
viidelläkyrnmenellä pennillä.
Tavaran
laatu takasi 'hänelle puolta korkeamman
'hinnan.
Samasta
syystä
riitti työtä
myoskin
räätäleille
Kaarle
Fredrik
Ce d e 'r ih 0 ,1 m i :1 ,1 e ja He u rIin i II e, vailkka heidänkin
taksansa olivat jonkun
verran
toisia U(alliimmat.
Levyseppä
K. K r i g i II ä
oli a.ina taksat
vähän
toisia ylemmät, mutta ostajat väittivät kannattavan
,hänen
tuotteistaan
rna'ksaa
enemmän, kun tiesi varmaan
saa-vansa IkunnolJoista tavaraa.
'I'urkkurl
Adrian
Maximilian
L i n d f 0 r s
muodosti
myöskin
eräissä suhteissa
omalaatuisen
'tyy-

·pin entisajan
dessa.

käsityölåisten

keskuu-

Näistä itsenäisen
liilckeen
harjoittajista,
kunruon aenmattirniehistå
olivat useimmat
niin kiin:tyneet tuohon omaan
ammattiinsa
ja
oman
liikkeensä
hoitoon, 'ett-ei heidän harrastuksensa
juuri muualle riittänyt.
Lindforsin
suhteen
oli asia wallan
toisin,
Hänkiri 'harrasti
kyllä arn- .
mattitaidon
kehitystä,
mutta
ei. aiainoastaan
oman ammattinsa,
vaan
'k o'k o kåsityolåiskunnan
'kehitystä.
Siinä mielessä diän rupesi
.puuhaamaan yhteistoimintaa
'paikkakunnan
käsityöläisten
keslk~n ja sitä silmälläpitäen.
hän pani alulle
Forssan
työväenyhdistyksen
perustamisen.
Sellainen.
'sitten saatiinkin
toimeen
v .n 1890 vaiheilla.
Mutta se ei vastannut niitä toiveita, joita Lindfors
oli siihen kiinnittänyt.
Sen jäsenistön suuren
enemmistön
,muodosti-vat tehtaalaiset,
jotka eivät 'kiin niträneet rni tään huomi ota kasityolåisten toi vorn uksiin,
mu utruen
sitten
piakkoin
rk oko yhdistyspoJii
ttisek.si
puoluelaitokseksi.
Lindfors
ei k uite nkaan masentunut,
vaan
rupesi
puuhaamaan
uutta yhdistystä,
jolle
sitten annettiin
nimeksi Käsityöläisklu.pi.
Suuria ei tämäkään
yhdistys
aikaan saanut, sillä sekin sortui nii'h in aikoihin
niin korkealle
k oh o nneen publue-elämän
pyörteisiin.
Lindfors
oli myöskin
musikaalinen
mies ja hän uhrasi palj.on aikaa ja
vaivaa paikkakunnan
musikaalisten
ha rr astusten
elvyttämiseen
perustamalla
laulu- ja soittokuntia.
Mutta
kun häneltä
puuttui
johtajan
0111inaisuuksia,
eivät
ihänen
'perustaku or ot ja orkesterit
olleet
. m ansa
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ajoi "heitä taikaa, mutta kun ei hän
hitä saavuttanut,
niin 'bän rupesi
.;äl1e?n puhaltamaan pilliin sä ja vä~
lillå taasen selitti, ettei sen »pidä
panemaan t'Ltilut, tuilut, sen pitää
panemaan raittamarittuu,
raittarn arittuu».
j.os hän joskus sai 'kiinni
jonkun kiusoittelevista vp ojista,
ei
hän sitä ruvennut
rankaisemaan,
vaan pidellen poikaa Ikauluksesta
hän kehoietitätå hartaasti kuuntelemaan hänen soittoaan.
Kun vaimonsa nuhteli häntä
juopcttelustaan, meni Kalle lä'hellä olevaan jokeen, silloin 'kun se vain oli jåäpeitteestä vapaana, uhaten hukuttaa itsensä.
Sinne
hän upotti itsensä
kaulaa .myöters, mutta ei hukuttauturnisesta kyllä mitään tullut. Klaririetillaan ihån sielläkin vain soitteli noita omia tuilutuksiaan.
Tällaiselia rerkellä ollessaan häneltä sitten "kerran putosi tuo lclarinetti jokeen ja sinne .se jäi ikipäiviksi.
Tällaisista retkistä oli kuitenkin aina seu.rau'k.seria se, että vaimonsa
kiirehti ,rannalle pyytämään häntä
tulemaan ylös- vedestä, luvaten 10pettaa tor.umisensa.
Siihen se sitten
aina päättyi
hänen
seikkailunsa.
Seuraaivana .päivänä Kalle
taasen
maalasi ja veti r an.tua kuten ennenk in ja oli jälleen yhtä hyvä perheenisä 'kuin kuka muu hyvänsä,
eikä
naapureill~~.~~n
o'll:1Jt '~änen w~.-teensa mitaan
valiltarniseri syy ta.
Kyllähän täällä maailmassa, ankarassa elämän taistelussa 'kaivataan
tarmoa ja rautaista luonnetta, mutta rnenihan se sentään Kalleltakin,
kun ei hän tavoitellutkaari
mitåån
suuria saavutuksia.
Hän vain »eli
ja antoi muidenkin elää.»

Mu.urari M ö n 'k ö oli aikoinaan
hyvin tunnettu 'henkilö Tammelassa. Hän oli yksi niitä, joita toisinaan elää keskuudessamme,
jotka
eräänlaisella
omituisella käytöksellään »onnistuvat»
pääsemään. h ullu nki.njoi'hin. S.e11ai,seen asemaan
oli Mö nk ökin joutunut,
mutta jos
tarkastelee hänen elämäänsä,
niin
tulee siihen 'käsitykseen, ettei 'häneltä suinkaan älyä puuttunut. Mutta itse hän kuuluu olleen asemaansa varsin tyytyväinen, tuurniskellen
vain, että hulhma on hyvä olla, Ik'un
ei vaan järkeä puutu.
Tämän h'ulluutensa varjon alla nautti hän monia sellaisia etuoikeuksia. .joita ei
täysjärkiselle myönnetä.
Hän meni lukukinkereillekin
tai oli menemättä, miten ,hän vain itse halusi,
eikä häntä pois jäämisestä kiristelty
niin kuin muita ihmisia.
Kerran
toht. Granfelt
häneltä
tiedusteli,
miksi hän oli ollut
niin. monta
vuotta pois lukusilta, mutta Mö.nkö
selitti ettei hän ole tohtinut tulla,
kun hän .on niin peräti huono lukemaan ja kirkkoherra
on sellaisten
suhteen .perati 'an!kara. Ei'kä tämä.
todellakin ankara ki.rk'kolhef'ra. tällaisesta vasta uksesta
Ikiivastun u t,
kun oli Mö nk kysymyksessä .." Toisen kerran kirrkerillä ollessaan hän
joutui urkuri ]ägerroosin k uulusteltavaksi, mutta Mö nkö sanoi, ettei
hän 'kanssaveljensii edessä rupea ollenkaan yrittämäänkään,
sillä eivät
he kumpikaan
kykene
toistaan
opastamaan.
Pa.ppi sen pitää olla,
joka hantå luettaa.
Eikä siitäkään
nisk oittelusta seurannut hänelle mitään ikävyyksiä, hän 'kun 011 ,hullunkirjoissa,
Ammattiinsa kuuluvissa
ö
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töissä oli hän monasti
hyvin oikullinen.
Kerrotaan
hänen
Teuron
Lekk alasta kerrankin
,1äJhteneen 'pois
'kolme eri ikertaa ja yhtä monta kertaa haki isäntä hänet jälleen
tak aisi~, kun muuri ·piti saada m uuratuksi.
Toisinaan.
'hän teki
työnsä
valmiiksi,
mutta
tukki tahallaan
savupiipun
yläpään melkein
k ok onaan,
joten savun meno oli peräti
heikkoa.
Hän asui Loimosten
kylään vievän tien varrella, ja hänellä
oli morsian
Hevoniemessä.
Astelles saan 'kerran
morsiamensa
luo,
ajoi hänen ohitsensa
hevosella
mies,
jonka Mönköbiesi
olevan markalla
samaan pailokaa n kuin hänkin.
Nyt
olivat hyvät neuvot tarpeen,
ja niitä
ei tältä »hullulta»
mieheitä
puuttunut.' Hän pyysi päästä kärryille,
ja
kun heidän tiensa M ustialan
kartanon kohdalla
teki melkoisen
kaarron, hyppäsi
Mö nkö pois kärryiltä
ja käytti oiko.polkua
hyväkseen,ehtien siten 'kilpailijaansa
ennen m o.rsiamen
asuunolle.
Ei tiennyt
tuo
toinen
mies silloin vielä
Mönlköä
kilpaili.jak,seen,ei,hän
muuten
olisi
ihäntä k år ryillee n ottanut.
Mö nkollä oli ika·unis ääni ja hyvä nuotintaita, ja hän osasi .ulk o a paljon virsiä.
Kesäisinä
iltoina 'hän usein kiipesi
korkealle
mäellä ,kasvavan
pitkän
'kuusen latvaan
ja veisaili siellä. Se
.kuului .kau niina 'pitkien
matkojen
taa ja ihmiset keskeytti vät kaiken
a sk artelu n sa nauttiakseen
tästä ai.nutlaatuisesta
esityksestä.
Paitsi
sitä, että hän oli »järkevä
hullu»,
edusti Mö nko myöskin
erästä ,tärkeää puolta
aikalaistensa
käsi,työläisten keskuudessa.
Hän oli nirn.
ammatistaan
niin yhpeå, ettei heistä

tuskin yksikään toinen.
Ei 'hän suvain.nut teettäjän
puolelta
ohjei,ta
työn suhteen vähimmässäkään
määrässä.
Kun hän tuli taloon, ja hänelle näytettiin
paikka, m ihin muuri
oli tehtävä,
niin siihen
piti Ioppua
keskustelu
siitä asiasta.
Jos teettäjä rupesi puhumaan
siitä, minkälai. sen hän haluaisi,
tuon muurin
oleva n, niin silloin Mönkö kokosi työ'kalunsa
ja poistui ta:losta.
Kyllähän sitä ammattiylpeyttä
löytyi jossain 'määrin
kajkissakiri
kåsityölaisissä, mutta ei se kenessäkään
heissä ollut juuri niin huippuunsa
ke'hitty n yt kuin Mönkössä.
Hämäläinen
'kuuntelee
mielellään
leikkipuheita,
vaikka useimmat
heistä ovatkin itse leikinlaskuun
vähemmän kykeneviä.
Jos heidän ikeskuudestaan
nousee joku tavallista
suurempi hurn o risti, leviää tämä maine
hänestä
pian laajoille aloille
Kyllä'hän ne ikäsityöläiset
yrittivät
olla
leikkisiä,
enemmän
ehkä kuin n.s.
yhteinen
.k ansa.
Niinkin
vakava
mies kuin Siltalan raatali yritti joskus
viljellä
'vähän huumoriakin.
Kun esirn. Ihänelle annettiin
kahvia
ja hän siitä kiitti, niin siihen tavallisesti sanottiin:
»Ei kestä 'kii1ttää».
Tähän
sitten, uklk o hymyillen
vastasi : »Ei kehtaa ilmankaan
olla he,
he, he.»
Varsinainen
leikinlaskuja
T'amrne'lan käsityöläisten
keskuudessa
oli
kuitenkin
seppä
Juho
Se g e [s ,t e d t Hykkilån
Ikylässä, tunnettu
Hykkilän
sepän
nimellä
monissa
vmpäristörikin
pitåjisså.
Tämän
miehen
sukujuuret
ovat
'pitäjässä,
ja ovat 'hänen
useammassa
miespolvessa

Hattulan
esi-isänsä
palvelleet
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sotila·ina.
Tunnettu asia on, etlä
'huumori versoo paraiten suurissa
joukoissa, kuten esim. juuri sotajoukkojenkiri
keskuudessa,
joten
Hykkilän sepän taipumus leikinlas'kuun oli mahdollisesti esi-isiltä perittyä. Hänen isänsä toimi 'kuitenkin jo kyläseppän
Hykkilässä
v.
1818, jolloin J uh o Henrikki syntyi.
Etevä oli Juho ammatissaan, varsinkin hyvänä teräseppänä
oli hän
tunnettu laajoilla aloilla. Niinä en.tisinå aikoina, jolloin kirveellä, .vii'kah teella ja sirpillä tehtiin
paljon
töitä, ei ollut suinkaan våhåarwoista,
minkälainen
terä työkaluissa
oli.
Hän keksi myöskin
eräänlaisen
leikkurin, jolla voi valmistaa 'kattonauloja leikkaarnalla, vähän samaan
tapaan 'kuin niitä nykyisin tehtaissakin valmistetaan.
Kivenhakkuutakin hän oli 'harjoitellut, hakaten aikoinaan useampia myllynkiviä.
Kuuluisuuten sa saavutti
Segerstcdt kuitenkin suurena leikinlaskijana, jollaiseen 'hänellä näyttää olleen sekä kykyä että halua.
Kun
:hän esim. oli a.jokkaakseenhanikkinut härjän niin ihän varusti sen sarvien ,päät messingistä sorvatuilla riupe.lla.
Kun hän sitten tällaisella
juhdalla ajeli esim. Forssassa asti,
ja ihmiset ihmetellen kyselivät, mitä
varten tuolla elukalla oli tuollaiset
sarvet, niin seppä vastasi vain, että
se oli taas s,i,tä lajia elävää. Miten
hän lienee näiltä leikkih ornmiltaan
joutanut itselleen vaimon hankkimaan, ei ole tie dossa, mutta tämän
kuoltua hän meni Teuron Lamminpäästä etsimään uutta puolisoa itselleen. Tytön isä tiedusteli onko sepällä leipää perheelleen johon seppä
ä

vastasi, ettei heillä mrtaan
leipää
ole, mutta lapset syövät toinen toisiaan. N airniskaupat 'kuitenkin tehtiin .ja ihääpäi väkin oli j.o määrätty,
mutta
seppä oli joutunut ryyppymiesten seuraan, innostunut ilveilyihinsä, ja vihille meno un.h ottui 1<0konaan siirtyen joksikin aikaa eteenpäin. Kätilöä ihaki essaan hän .kylla toimitti ensin asiansa, mutta sitte hän taasen sekosi muille markkinoille, niin että kerrankin, Ihänen
oman ilmoituksensa mukaan, »lapsella oli jo nimikin, 'k.un palasin k
tilöä hakemasta».
Kerran kesällä,
hänen kulkiessaan Mustialan kartanon kautta, tuli kartanon kamreeri
.hånta vastaan
ja tiedusteli, eikö
seppä nyt joutaisi yhtään valhetteJcmaankaan.
Seppä sanoi, ettei
ollut aikaa sellaiseen, kun Saaren
kartanossa
olivat vetäneet liuottaa
ja saaneet surmmatt ornat määrät kaloja. Täytyi rientää kotiin ,hankkimaan rahaa ja säkkiä, että pääsee
kaloja ostamaan.
Kamreerikiri lähetti miehen näitä kaloja ostamaan,
mutta Saaressa !hänelle ilmoitettiin,
ettei nyt ole joudettu kalastamaan,
kun elonleik'kuu on kiireisessa käynnissä. Kamreeri tämän kuultuaan
arveli, ettei sille miehelle tule k oskaari niin 'kiire, ettei 'hän 'joutaisi
ainakin valhettelernaan.
Toinenkin Hykkilån sepän kalajuttu muistetaan vielä 'I'amrrielassa.
Sepällä oli tapana antaa musialaisille yö sujaa .pirfissaan, mutta kerran näytti
siltä, että he aikoivat
jäädä joulunpyhiksi sepän asuntoon,
ja sitä ei seppä hyväksynyt.
Aattopäi.vän aamuna
pistäytyi seppä
kylälle ja sieltä tultuaan 'hän kertoi
ä-

.:)1
sieälä kuulleensa
'kummia
asioita.
Kalvolan
pitäjässä
oli Kanajärvi
jäätynyt
po'hjiaan myöten, kalat olivat paenneet järven syvimpään
kohtaan ja sii!hen sitten olivat miehet
tehneet
jäähän avannon,
josta pisteli vät kalolja kuormaJkaupalla.
Ajatus paistetusta
Iahnasta
täytti
niin
mustalaisten
mielen, että 'he rupesivat
kiireen
kaupalla
sonnustamaan itseään matkalle Kanajär ven
rantamille.
Hykkilän
.sepällä oli
aina kujeet mielessään,
ja hän ryhtyi toisinaan
sellaisiinkiri
tekoihin,
jotka
eivät
siveejli seltä kannalta
katsottuna
olleet juuri
esimerkiksi
kelpaavia.
Varsinkin.
juomatoverierisa seurassa
ei hän aina keppo-siaan juuri .perinp ohjin valik oinut.
Lietsan
kylåsså
takomassa
ollessaan 'hän näki 'Venäläistä
sotaväkeä
marssivan
maantietä
Ipitbn pajan
ohitse.
Seppä
'heitti tulipunaisen
hevosenkengän
maantielle,
mutta
ryssien ehdittyä
paikalle oli se kui"alla maantiellä
ehtinyt jäähtyä harmaaksi.
Aikoi sitä 'kaksi'kin ryssää
ottaa siitä mukaansa,
mutta pahasti
parkaisten
!he kumpikin,
luopuivat
. yrityksestään,
'kun
kuuma
rauta
'poltti ,hYippysiä.
Seppä ei tehnyt
kepposiaan
ilkeämielisyydestä,
'ei
hän oliut luonteeltaan
mikään ,pahansisuinen
mies.
Kaikki miltä 'hän
I[:e.ki, johtui yk simornaam ,s<i,itä, että
hän halusi nauttia
tuollaisesta
leikirilaskusta.
Saaren
kartanossa
hyökkäsi
kerran juo.punut nnies hänen kimppuunsa.'
Sepän Ipiti antaa
miehelle
mitä 'kuu,luu, :mutta
nähdessään
toisenkin
.juopuneen
miehen lahestyvän
Ihän asettui puclustavalle kannalle
,ja kertoi jålkienäi-

selle, miten paljon pahaa
riitaveljensä oli tästä !kertonut,
saaden tällä jutullaan
tuon vastatulleen
miehen
'hyöikkäämään
vastustajansa
kimppuun,
ja itse hän katseli
vieressä,
kun nuo miehet mukiloivat
toisiaan.
Tämäkin. tapaus osoittaa,
että hän halusi ja 'kykeni etsimään
huumoria
vakavissa'kin
tilanteissa.
Kyllä seppä osasi totinenkiri
olla ja
vakavistakiri
. asioista
.pulhua, kun
niikseen
tuli,
Ollessaan
eräänä
sunnuntaina
Riiihjvalkaman.
ikylässä
sirppejä rn yyrriässä <hän rupesi ympärilleen
kokoontuneelle
väkijoukolle
puhumaan
usko nnoldisista
asioista,
ja niin kauniisti
oli. hän
puhunut,
että cnuutamilla
kuulijoilla 'kirnmelsi kyynel silmänurkassa.
Jos
vielä otamme
tähän Iuetteloon raatali-S
0 f i a n, Häiviän
kylästä, koska 'hänkin
edusti
omaa,
erikoista tyyppiä Tammelan
käsityöläisten joukossa,
.niin saamme yleiss1J:mäyksen siitä, minkahaisia
'persoo nia tämä ammattikunta
edusti.
Sofia
oli sukupuoleltaan
nainen,
mutta .hän teki miesten
vaatteita,
joka siihen aikaan
oli 'harvinaista .
Hän
oli
elintavciltaankin
vähän
miesmäinen,
m.m. hän piti tupakkamältiä poskessaan, kuten miehetkin.
Sopivia
.ja 'kestäviä
,puikuja sanottiin ihänenkin
tehneen,
:ja 'paljon
'häntä .kuljetettiin
.pitäjällä,
'kuten
toisiakiri
räätäleitä.
Kosi,joita
ei
häneltä
kuuleman
mukaan
puuttunut, mutta
hän hylkäsi kaikki naimatarjou'kset,
san oen, että hän on
päättänyt
pysyänaimattomana.
Edellä k.errotusta
seåviää osapuilleen, minkälaisia
Ipersoonallisuuksia
'käsityöläiset
puheena olevalla aika-
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kaudella
edustivat.
Toiset
heistä
olivat vakavia,
toiset Ieikillisiä. Toiset luonteeltaan
vankk o ja,
toiset
lapseblisia..
HeiUe kaikille
oli kuitenkin yhteistä
se, että he ihyväl~ä
työllä koettivat
pitää yllä liikkeensä
mainetta.
Joka ei tähän 'keino on
turvautunut,
hän sortui, joutui toisen Ikisä'l1iJksi tai eli .kituvaa elämää,
saaden
tilauksia
vain silloin,
kun
paremmassa
maineessa
olevat liikkeet eivät kyenneet
kaikkia
tilauksia vastaanottamaan.
Se :heiillä 'kyllä oli ihan yhteinen
vika. että
he
lupasivat
valmistaa
tilauksen
aikaisemmin'
kuin
tiesivät
ehti vänsä.
Suutarit
ja räätälit
kokivat
kyllä
tätä asiaa auttaa silläkin, että
jatk oivat viikon 'työtä aina sunnuntaiaamuun
asti, ja useasti veivät
viikon loppuun
lupaarnansa
työn vasta pyhäaamuna.
Sattui sellaistakin,
että hautajaisiin
kutsuttu
mies oli
muuten
täysissä
pukirnissa,
ja kcllokin osoitti kirk ojle lähdön
jo olevan käsillä, rnutta
jaloissa
ei ollut
muuta kuin sukat.
Silloin saapuu
suutari,
esiliina vielä edessä,
tulee
juosten
ja viskaa saappaat
miehen
eteen, joka' vetää ne kiireesti
jalkaansa Ja .niin on kaikki taasen niinkuin ollakin pitäisi.
Suuria
palkkoja
eivät ne entisajan käsityöläiset
vaatineet.
P1tkil,lä työpäivillä
he koettivat
saada
tuäo nsa
sellaisiksi,
että niilla toimeen tulivat.
J oku heistä,
äärimmäistä
säästäväisyyttä
noudattaen.
tai jollakin
kein ottelulla
sai joitakin säästöjäkiri
tehdyksi.
Mutta
yleensä 'he olivat vähävaraisia.
Se
johtui kyl!lä osaltaan
rnyoskin
siitä,
että ihe olivat taipuvaisia
ryypiskelyyn. 'Muistan
kertomuksen
eräästä suutarista,
joka oli kyllä taitava

ja diuolellinen
työmies
ja jolla
oli
aina riittävästi
työtä, lapseton perhe
j.n.e.
Muttaslitä
'huolimatta
oli
hän niin suuressa 'köyhyydessä,
ettei.
hänellä
oltut 'kunnollisia
vaatteita
y·!.lään, paito iak aa n ei ollut .kuin yksi ainoa.
Eräänä aamuhetkenä
meni joku mies suutarin
asunt o o n hakerriaan
siellä ikorjatta vana
olevia
saappaitaa n. Suutari
oli vielä rnakuutla,
sairasti
edellispäivän
juop ottelun
kohmeloa.
Hän
sanoi,
ettei vät saappaat
olleet vielä
korjatut, ja veti peitettä
päälleen
aina
korviin
asti.
Mies näki kuitenkin
saappaa nsa 'lattialla k o rjattuna
ja
suutarin
täytyi
nousta ylös ottamaan k orjauspalk.kaa
vastaan
ja
antamaan
takaisin osa, kun miehellä ei ollut ihan sopivaa rahaa -, Mies
näki nyt,että
suutarilla
oli naisen
paita ja sitä hän 'häpesi.
Selitti sitten vain, ettäeuikko
Iähti pyykille
ja otti hänenkin
.paitan sa
pestäkseen,
j.oten
hän puki siksi aikaa
päälleen
vaimonsa
paidan.
Aikakautensa
lapsia olivat nämä
käsityöläiset,
niin iheikkou,ksineen
kuin hyvine puolineenkin.
Suopeasti
he
suhtautuivat
ympäristönsä
k årsim yksiin silloin, kun elämisen
toiveet olivat vähäiset,
mutta osasivat kyllä iloi.ta heidän kanssaan
silloin, 'kun 'parempi
vuodentulo
toistenkin mieliä ilahutti.
Oma 08UUtensa on heildå ollut siinä
työssä,
jota tässä rnaass.,
on tehty .parernlPien elamisernnahdollisuuksien
aikaansaamiseksi,
vaukka
eivät he
vääntäneetkään
ikuviä,ei vät kantoja
kiskorieet.
He
pallvelivat
yhteistä
asiaa omalla tavallaan.
Kunnia heidän rnuistotleen
l
]. Rantanen.
Forssan

Lehdessä

16. 7. -30.

Muuan sotatapahtumien
Meidän äärimmäisen
pitkälle 'kehittyn een tekniikan
aikakaudellam,me maapallon
etäisirnmistäkin
k.olki sta saapu vat tiedot ta.paihtu.mista
radion
ja lennättimen
välityksellä
:
niin nopeaan,
että ')0 samana
.paivänä
tai ainakin
seur aarva na päivana saamme lehdistä 'lukea
niistä
seikkaperäisiä
kuvauksia,
joita .radioteitse
lähetetyt
kuvatkin
vielä
saatta vat valaista.
Mutta toisin oli
tietojen
,vä:i'cyksen ';aita mitä
nopeutee n tulee esim. noin sala vuotta sitten.
Sihl oi n kansamme
ei saan ut lukea maailman
tapahtumia
sanomalehdistä
tosin kyllä jo silIoiri oli olemassa
piskuinen
su o men,kielinen;'(;n sanomalehti,
mutta .h arvapa varakkain'kaan
talornpoi'ka Iienee sitä tilannut
- 'vaan sen täytyi
tyytyä kaikenlaisiin
suupuheina
kuil-,
keviin huhuihin,
jotka markan va rrella saattoivat
niin muuttua,
ettei
niissä lopulta
ollu:! do tu uti a
enää
siteeksikaän
tai Ipalppien sunnuntaisin
sa ar natu oleista kansalle
ju'lkilukemiin
kuulutuksiin,
joissa esitetyt tiedoitukset
asiasta
ja tapahtumista
o.iv at usein kuukauden
tai
parinkin
vanhoja.
Sel'laisen
marraskuun
22 p :nä 1812
Tammelan
-emäkirkossa
julkiluetun
kuulutuksen, jossa keisa.rin käskystä
tiedoitetaan
kansa.l.levenäJäis,ten
N ap o-

tiedoitus.

leonin joukoista
saamista
voitoista,
löysi allekirjoittanut
mainitun
seurakunnan
kirkon arkistossa
säilyneiden paperien
joukosta.
TäJmä tiedoitus, jonka esitämrne
Lal'kuperäisessä
muodossa,
kuuluu
seuraavasti :
»Hänen
.Keisarillisen
Majestetina
arrnojlisirnman
käskyn
Ijälk,en, tulee tämän kautta
tietäväxi
tehdyxi,
että
yhdesä
tappeluxesa,
sinä 18:
päivänä
äsken kulunesa
Lokakuusa, Naran
Wirran
tykönä,
muutamia
periikulmia
toisella
puolen
Muskoun
!kaupungita,
on Keisarillinen Sotaväki. saanut kaunin voiton
yhden suuren osan ylitze vihollisen
sotaväestä,
josa ej ainoastans
usiambia tuhansia
vihollista
0 vat tujlet
osittain
surrnatuxi
ja osittain fangixiotetuxi,
vaan on Iheil'dä myös
po jes
otettu
.heidän tr ossinsa,
ja
28: kanonaa,
ynnä yhden Sota lippuri eli Faanan
:kanssa, Ja paljon
ambumisen
aineita, eli niin k utzutt ua ammunitionia.
Niin on myös, muutamia
päiviä
sen jälken,
vihollinen
'pO'jes ajettu
1\1uskoun
Pääkatupungista:
josa
tilasa jållens monda vihollista
ovat
kaatunet,
ja rn o nda Iangiuteen
joutuneet.
Samaan
aikaan
ovat myös -viela,
Dunan
virran
tykönä,
wiholiiset
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tullet
woitetuxi
m onesa paika sa
erinomattain
Polotzkin kaupungin
tykönä, joka 'kaupungi heiidä takaisin saatiin; joista voitoista Iijoitengin yxi on mainittava, kuin tapa'hdui sinä 25: päivänä Loka Ikuusa, ja
josa Hänen Exellericins Herra Guvernöri, Riddari ja Grei~i Steinheil
on vihollisilda ,pOJ.isottanut 8: kan onaa, 22: sota lippua, eli Faanaa,
monda fangia, ja Ipa'~jon Trossia.

Ilman sitä ovat .myösviikottaisin
ja melkein
joka .päivä Musk oun
ymbäristöl1ä, .ollet monrda vähembää partiotappelusta,
joisa sadobtaisin vihollisia on taik.ka surmattu
taikka otettu fangixi.»

r. o. s.

Forssan
n:o II-12

Lehden
Lukernist ossa
18/.8 -30.'

Mustialan kuninkaankartano.
Historialliset
todistuskappaleet,
asiakirja tiedot, ovat Tammelan
asutuksesta
ja Tammelan
väestöstä,
sam oim. kuin
Lounais-Hämeestä
yleensä, odottamattoman
myöhäiset
ja ensi aikoina niukatkin.
Tuntuu
ai van siltä kuin tätä pitäjää
olisi
kohdannut
oikein epå o nni asiakirjatietojen
säilymisen
suhteen.
Pitäjämme
rajoilla,
esim. Kalvo'lan,
Hattulan
ja ent. Urjalan
puolella
olevista ja ainakin
nyt ,pienen:puoleisista kylistä tapaa mielenkiintoisia
mainintoja,
jotka
selvittävät
seudun
asutushistoriaa,
jo 1400-lluvun puolimaista
alkaen,
siis n.
vuosisataa
aikaisemmin
kuin Tammelan suurista
rintakylistä.
Mutta
kansantietous
on omalla
tavallaan meilläkin säilyttänyt
muistoja tuosta kaukaisesta
ajasta, mistä historialliset
asiakirjat
vaikenevat ja rnjk
sen takia on jäänyt tarunornaiseksi.
Kansan
suullinen
m ui sti tieto
vuosisatojen
ta'kai sesta
tarina-ajasta
on yhä elinvoimainen,
joskin
usein johtopäätöksiin
nähden erehtyväinen.
Mitä nimenomaan
Mustialan
seutuihin tulee, niin kertovat
paikaelisja asutustarinat
kaikki yhtäpitavästi Mustialan
maille tehdyistä
eräretkistä.
Jokiläänistä
käsin
niitä
muka tehtiin
ja nimenomaan
Kii.pun Paaran talosta,
kuten
ie:htori
Antto
Laiho
on huomauttanut

1/2

ä

eräässä m uistiinmerkitsernässåän
tarinassa.
Muistona
Paar an talon
erämaaomistuksesta
on Mustialan
mailla vieläkin
.paikannimet
Paarankorpi,
Paaransuo
ja Paara nh uhta.
Peh'kijärven
takana
olevaäa
Perähuhdan
talon mailla, mikä talo
myös asetetaan
tarin oissa Mustia[an takamaitten
alueelle,
on niinikään
ma'hdollisestioUut
Paaranhuhdan kaskia. - Toisaalta
tietävät
tarinat
kertoa,
että Mustialan
ensimäinen
asukas
olisi tullut jostakin Kyröstä.
»Kyrön
äijä» r akensi asuntonsa
sille kumrnulle,
joka
on
Kaukjärven,ja
Lammen
välisen
salmen
rannalla,
nyk. Mustialan puolella.
Salmen
yli vievän
sillan 'nimenä
on vieläkin
Kyrön
silta 1). Tari.na 'vielä lisää, että rnieherlä oli Musti niminen koira, joka
haukkui
oravia nykyisen
Mustialan
kohdalla
ja siitä sai paikkakunta
nimensä.
Se on tietysti' mielikuvitusta, kuten Iuultavasti
johtopäätös
sii·täkin, että nimi Kyrönsiltaviittaisi johonkin
Kyrö nimiseen paikkakuntaan.
Luullakseni
on Kyrönsilta nimen takana alkumuoto
Kytö,
siis sekin muistona
vanhaisista
kaskimaista.
Mutta
jok , tapauksessa
johtivat

1) Salmen lähellä on Majansaari.
jo mantercessa kiinni.

nyt
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eräretket
vähitellen
pysyvään
asutu'kseen.
Siitä kertovat taas tarinatkino Mustialan
takamailla
oli suuri
talo,
oikea Pohjolan
tupa, tietää
eräs niistä kertoa.
Pehkijärven
tienoilla mainitsevat
tarinat olleen kornean karta·non.
Sen rautaiset
pertit heläh tivat aamuin ja illoiri, niin
että ääni .kiir i pe ninkulmien
ipää,hä,n.
Itse Mustialan
keskuspaikasta
eivät
tarinat
tiedä sen enem:pää vakinaisen asutuksen
suhteen kuin edellämainittu
:kertomus
Kyrön
äijästä.
Paikan nimivertailut
osoittavat
kuitenkin, että vakinainen
asutus
on
tähän
osaan
Tammelaa
levinnyt
keski-Hämeestä,
Sääksmäen
ja
Hauhon
tienoilta.
Nimet
Porras,
Teuro ja Mustiala, jotka ovat yhteisiä kummallekin
seudulle,
todistavat sen.
Hauhon
Mustialan
kylä
mainitaan
asiakirjoissa
JO
muutamia
vuosikymmeniä
aikaisemmin
kuin meidän Mustialastamme
mitpn
tiedettiin.
Ja siellä Van ajavdden rannalla, Sääksmäen
pitäjässä,
Mustilahden
kylän
alueella,
·on
aina viime
vuoteen
as.i - säilynyt
Sääksmäe;tä
tänne
Mustialaan
muuttaneeri
uudisasukk a an perintömaakin.
Mustialan

kylä

I500-luvun

alussa.

Tätä tarunomaista
metsästyksen,
kalastuksen
ja kaskenviljelyksen
aikakautta
k olhtaa sitten äkisti 1500luvun alussa historian
voimakas
ja
luotettava
valo.
Sumu eräseutujen
yltä on ,häi,pynyt ja kirkas
'aamu
koittanut.
Näemme
tuolla laa'ksossa
'keskia,ikaise<n _ M ustialan
kylän,
useampia
taloja,
rn alkakattoisia savupirttejä
saman
kyläraittin varrella,
kaksi peltovainiota
ky-

Iän laidassa,
toisen pohjoisja toisen eteläpuolella.
Ja kylässä
sykkii voimakas
e1ämä.
Tammela
ja
koko Lounais-Häme
elää tähän aikaan merkillistä
nousukautta,
j-ollainen
on tunnusmerkillistä
nuorelle,
kehirysk ykyiselle asutukseiie.
Maankauppoja
ja -jakoja
tehdään
runsaasti
ja
'vilkas t oi.m eliaisuus
vallitsee
yhteiskunnassa.
Aatelisvalta ei tää1lä vielä suuriakaan
tunnu, ja talonpojat
ovat itsenäisiä,
a'lkuvoimaisia,
rohkeita
ja vapaudestaan kiinnipit avia.
Juuri tähän aikaan asui Mustialassa kaksi mahtavaa
talonpoikaa,
Laur; ja Henrik
Kantaja,
riimestään päättäen
varmaankin
veljeksiä,
Kauaksi
yrittävät
'he
maaomaisuutensa rajoja työntää, Lauri Ka ntaJa anasti
maata
Teuron
kyläläisiltäkin ja rohkeasti
repi .rikki Pe:hkijoen ylitse vieväri srllan, joka oli
Hevoniemen
ja Lunkaan
kylien rajalla.
Hevoniemeläiset
olivat näet
ottaneet
haltuunsa
maila,
jotka
Mustialan
isäntä katsoi
omikseen,
olivat laskeneet
pyydyksensä
Laurin o mi.naan pitarnille kalavesille
ja
asettaneet
arisansa
hänen
m etsästysmailleen.
Kansantarinat
tietävät - vielakin
kertoa
Pihtikosken
puolessa
olevasta
Riitahuhda n nutystä, josta oli käyty tuhoisaa
riitaapihtikoskel.aist,en
(alk. ehkä hevoriiemeläisten)
ja rnyl'lykylalåisten
(eli rnustialalaisten)
väli'Nä.
Toiset sen r aivasivat,
toiset viljalle k ylvivät.
Lauri
Kantaja
oli tuonut
itselleen emännän
Jokioisten
Vaularnmilta
saaden
myötäjäisiksi
niityn,
jo n'ka
'hän kuitenkin
myi 'vastoin
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Isoa-luvun
.puolimaissa
enemmän
appensa
mieltä.
Sen ajan isännät
kuin yhdessäkään
muussa
Tammeolivat kärkkäitä
tarttumaan
puuklan kylässä, ja Mustialan
heinäsato.
koon tai muulhun
aseeseen
cikeukvaikka olikin vain yhteensä
62 talsian sa hakeakseen,
ja niinpä Lauri
oli taloa. kohti
valtaKantajakiri
löi useita kertoja eräs- ' vikuorrnaa,
vasti korkeampi
kuin yh dessåkaan
tä Kaukolan
kylän emäntää,
joka
muussa Tammelan
silloisen kirkkoei ollut maksanut
Laurille
velkaanpi täjän kylässä.
Yhteismääräänkin
sa.
Emäntä
antoi .puuk o sta takainähden
voitti Mustialan
heinåsa.sin, ja kumpikin
sai sakkoa Portaan
don vain TOHo'n kyllä, jossa
senkäräjillä
vuonna' ls06.
tään
oli' tähän
aikaan jo puolta
Toinen
veljeksistä,
Henrik,
oli
enemmän
taloja kuin Mustialassa.
yhtä mahtava
.ja omaa etuaan
valJa jos lukuun
otettaisiin
vielä maavo va,
Hän riiteli maista Kaukjårkirjoissa
mainittu
M ustilan kyläven kyläläisten
kanssa.
Riitaniityillä käytiin kihpaa heinät
niittäkin, joka luullakseni
oli nykyisen
Myliyk ylån 'paikkeil1a ja luettiin eri
mässä, rajoja tutkittiin
ja oikeudeskyläksi,
vaikka
siinä olikiri
vain
ta apua .h.aettiin.
kaksi taloa ja pelkistä
ver oteknilMerkkinä
Mustialan
kylän arvos.lisistäsyistä
M ustialan k ylåst a er oita oli sekin, että täältä valittiin 1530
tettu, niin jos sekin otetaan lukuun,
vaiheilla. talonpoikainen
nimismies,
niin ei Tammelan,
Jokioisten
ja
ja täällä istuttiin jonkun kerran kaHumppilan
alueella,
tuskinpa
koko
räjiäkin.
Loun ais-Håmcesså
oli k y'laå, joka
Hyppäämene
muutaman
VUOSIolisi silloin vertoja
Mustialalle
vetänyt.
Ja
Mustialan
taloissa
oli
kymmenen
eteenpäin.
Kus:aa Vaaverrattain
palljon ,poikia ja muuta
san verotusta
varten laadituttamat
väkeä, kyiäj:Jä oli peräti kaksi mylmaakirjat
avaavat
meille
'vielä
Iyå,
.h y våt kalavedet
lähellä j.n.e.
enemmän
menneiden
vuosisatojen
verh o a Mustialankin
kohdalta. Kyo nriellinen
kylä
siis senaikuisiin
oloihin.
lässä oli 1556 vaiheilla neljä
taloa,
multa vain yhden nimen tiedäm.me
Kuninkaankartano
perustetaan.
varmaan;
se oli Pek o.a, mahdolliMutta
äkisti
kylän oloihin tuli
sesti toisen nimi Kant a.a, kolmanvallan
käänteentekevä
mullistus.
nen Heikkilä.
Jokaisen isännän
ni'I'a.onpoa
t saivat jat.ää
kotinsa ja
men saamme kyllä Uetää.
Lauri ja
Henrik
Kantaja 'eivät enää eläneet,
konlunsa,
peltonsa
ja my:l1ynsä ja
lähteä pois.
M ustialasta
tuli koko
mutta
,heid:änpoikansa
omistivat
Lo u nais-Håmccnkeskus.
nyt heidän talonsa.
Etenkin
LauTähän asti. oli Portaan
pitäjä, jorin pojalla olli vielä maata runsaashon kuului suunnilleen
k ok o n:,;.kyiti, ja Henrikin
poika Simo omisti
maata toisessakin
kylässä.
Kylän
nen
Lounais-Häme;
ollut Sääkspellot
olivat erittäin
hcdelmälliset.
mäen kihlakunnan
voudinhallittaTaloa
ko'h'ti kylvettiin
M ustialassa
vana.
Mutta 1556 perustettiin
uusi
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voutikunt a, joh o n liitettiin
Portaan
pitäjän Ilisäksi myös Saarioisten
eli
suunnilleen
nykyinen
Uc jalan pitäjä
sekä
Kalvcla
ja näiden takamaaalueet kaukana Sisä-Suome.ssa.
Tammikuun
20 p :nä 1556 nimitettiin
voudintoimeen
Lasse J onsson, joka pian .osottautui
haikaile.mättö mäksi ja väki vaitai seksi
talonpoikia
kohtaan.
Juuri tähän aio
kaan suunnitteli
Kustaa
Vaasa 'kuninkaankartan
oiden tai niin sanottujen siitoskarjakartan
oiden 'perustamista jo.k aiseen Suomen
pitäjään.
Kartanoista
piti tulla välikappateita
maamme taloudellisten
olojen 'kehittämiseksi
sekä kruunun
tulojen
ja
voima välineiden
vah vistamiseksi.
Rauhan
aikana piti kartanoihin
sijoitcttarn an asemiehiä
ja sodan
aikana piti niitten
toimittaa
ruokavaroja
armeijalle.
Voucit saivat
nyt kuninkaalta
määräyksen
valita
alueeltaan
sopivan
,pailkan
k uninkaarikartanon
sijoittamista
varten ja
jon'k uru kylän ta.onpcikain
kanssa
'piti tehtämän
vapaaehtoinen
'soipimus siitä, että nämä Iu ovuttaisivat
kartanoa
varten maansa
ja saisivat
'muualta korvausta.
Kun Lasse vouti nyt sai täloJaisen
käskyn,
oli 'hyvin luonnollista,
että
hänen katseensa
kääntyi
oitis M ustialaa n. Sehän oli erikoisen
hedelmällistä
seutua, lähel.ä kuilkuvåyliå
ja Porrasta,
jossa mm. oli vakinainen nimismiehen
puustelli ja papiston toinen vnrk atal.o. Ja Mustiajan
'kylässä eli lisäksi siksi muutama
talonpoika,
ettå ne kyllä helposti voisi sijoittaa muual·le.
Meille ei o·:e säilynyt
Mustialan
kylän talollisten -ka n ssa tehtyä mai-

den Iuovutusscpienusta,
kuten
on
eräistä
muista
kartanoista,
esim.
Espoosta.
Saamme kuitenkin
uskoa, että niin håikailern åtön
mies
kuin Lasse menetteli
k yl'lå suorasukaisesti
ja ajoi talonpojat
.pois tiIoi'ltaan.
Tämä
käy
selvästi ilmi
niistä valituk sista, joita Tammelan
talcrnpojat
samana ·vuonna
tekivät
kuninkaan
tänne Suomeen
aateliston ja virkamiesten
toimia
tutk-imaan lähettämälIe
Jaakko
Teitille.
Eräs talonpoika,
nähtävästi
Lauri
Karitajan
pojanpoika,
syytti Lassea
siitä, ettei vouti ollutkaan
antanut
.hanelle 1/6 koukun
maata Kuuston
kylästä korvaulksena
siiitä, mitä
oli
menettänyt
Mustialassa.
Eräs toinen Mustialan
talollisista,
joka myös
esiintyi ;>:alittajain jo uk o ssa, vaikka
ei maa-asiassa,
.odi muuttanut
Hevoniemen
kylään saaden kait sieltä
maakorvausta.
Kolmas Mustia'lan
talo.lisist., o'h myös muuttanut
Hevo nieme.n, mutta validti 'nyt Teitille,
että Lasse oli ottanut ,häneltä väkiva:lloinhevosen.
Vouti puolustautui sillå, että oli antanut
välittajalle
korvau'ksena
'hevosesta
erään aitan
M ustiala n kylästä sekä 7 kuormanalan niityn.
Kartanon
varustaminen
irtaimistclla
kävi
yhtä
suorasukaisesti.
Enimmän
sitä sai luovuttaa
Tammelarrpappila.
Viimeisen
katolisen
papi.n
jälkeen
oli usko npuhdistuksernrnc .histor iassa tunnettu
Pietari
Särkilahti
v . 1529 toimittanut
ku.nink aan puolesta
inventario n Tam.melan pappäassa,
.ja kaiken
siihen
otetun irtairniston
sai pappil.,
ny~
Mustialan
kartanolle
kesällä
1556
antaa.
Tämä irtaimisto
sisälsi: yh-
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deri parin .hårkiä, yhden sormin, 6
lehmää, 6 lammasta,
10 vikahdetta,
10 valkoista
kulh oa, 14 lautasta,
3
pataa, kaksi paria kattilan
renkaita,
yhden rautalapion
j,a yhden sahranterän.
Sen ajan oloihin oli tämä ir'taimisto
suuriarvoinen.
ja niin sai
Mustialan
uusi kartano
siitä hyvän
kanjan
ja
talouskapineiden
alun.
Varsin huomattavasti
eivät seuraavina vuosina
kartanon
,ta.lous'kapi-'
ncet ja peltokalut
enää Iisääntyneetkään.
Mutta ka:rjaa koottiin eri tahcilta.
Kun 'Taurrrn'e'l am. .paippilassa
heti vuo.nn., 1557 oli 'Pa'pinvaihdos,
jolloin
Ipaippilan
ornaisuudesta
f.aas
tehitiin
luettelo,
otti
Lasse vouti isiitä jälleen Mustiaaan
kartanoon
yhden sian.
Yksityisiltä
talonpojilta
otti vo uti myöskin karjaa ja hevosia, kuten häntä vastaan
nostetuista
syytöksistä
sitten
selvisi,
Omaisuuden
väkivaltainen
kokoaminen
M ustialan
kuninkaankartanoon
ei kuitenkaan
ollut kuninkaan
tahdon
mukaista,
ja Lasse
vouti menettikin
,paikkansa jo samana vuonna,
ennenkuin
tutkintoa
edes
ehdittiin
pitää häntä vastaan
n o stetuista
syytteistä.
Miten Lassen
kävi, ei ole tietoa.
Uudeksi
voudiksi
määrättiin
v . 1557 alusta
J öran van Borg, nimes:tä päättäen
joku alankomaalainen
ja siis m ei-dän oloillemrne
vieras. Hän oli toimessa kuitenkin
4 vuotta,
eikä ainakaan
jälkipolvelle
ole säilynyt
tietoja siitä, että hän olisi talonp oikia vääryydellä
kohdellut.
Kartanon
Kun

rakenrnskset
on

ja, talous.

'kysymyksessä

kunin-

kaankartano,
jossa kolmen. pitäjän
vo uti asui ja jossa usein kävi ylhäisiä vieraitakin,
[uulisi kartanon
olleen komean
rakennuksiltaankin
rautaporttisen
ainakin kuten satujen k artarioissa.
Mutta pahasti pettyy, kun joutuu
asiakirjoista
näkemään, miten yksinkertainen
ainakin
nykyajan
ihmisten
mielestä kartano
oli. Kaksi e nsimäista
vuotta näyttää kartanossa
tullun toimeen
kokonaan
talonpoikain
vanhoilla
rakennuksilla,
mataloilla
pieht oilla, aitoilla ja sa vupirteillä.
Vasta
1558
'tehtiin
UUSii aitta, .pie'h t o ja - ajan
oloille
ku vaa vaa
vankihuone,
kai! viimemainittu
niskoittelevia
talonpoikia
varten,
TUllipalo hävitti
kuitenkin
pian tuvan
sekä
aitan.
Kesä.lä
1559 tehtiin jo kUUSI uutta
tupaa
ja
sitä seuraavana
vuonna
taas
seitsemän.
Pienenpuoleisia
nuo
tuvat kuitenkin
näytläväto,lleen, kun ei kuuden
tuvanrakentamiseen
tarvittu
muuta kuin 300
tukkia,
75 palkkia,
120 lautaa
ja
131 malkapuuta.
Tuvilla cli tarkoitustensa
mukaan
eri nimiä: voudin
lupa,
asemiesten
tupa, vierastuipa,
.palvelijain
tupa j ..n.e , Tärkeä
uutuus, mikä vanmaan sai pitäjäläiset
ihmettelemään,
oli
se, että tuvat
teh tiin
ulcsläm piä viksi.
Savu pirttejähän
siihen aikaan oti talonpoikien asumuksina
t ykk nåä n, joskin
varmaan
pitäjän
pappilassa
jo oli'
uloslämpiäviä
huoneita.
Otaksuttavasti täytyi nyt muurari
Mustialaan
tuottaa
kaupungista
asti tekemään
tuvanja leiviriuunit
savupiippuineen, sillä hänen
saamansa
suuri
palkk.; todistaa,
ettei hän tavallinen
työmies
ollut.
Mutta
häneää
oli
ö

/
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epäilemättä
apulaisia
Tammelan
miehistä,
sillä kolme vuotta
myöIhemmin
saattoi kartanon
vcuti jo
Iäheuäå
tääliä Tammelasta
2 miestä Viipuriin
Iinnan .muuraustöihin.
Mutta
muuten
olivat kartan o n
tuvat Kutakuinkin
sarnallaiset
kuin
talonpoikienkin
asunnoissa.
Malkakatto
esim. oli jokaisessa;
rnainitaan esim. 7 turpaan käytetyn
lähes
6,000 tuohenkaista-Jetta
ja toista saiaa malkapuuta.
Ikkunoitakaan
ei
ensi vuosina
ollut tuvissa, vaan tav'aBiset luukut ja räppänät.
Vasta
muutaman
vuoden
perästä
korvattiin
työ ntöduukut
vasikannahasta
te'hdyllå perg am entitla.
0 vet raudoitettiin
lujasti,
varsinkin
vankihuone.
Kartanossa
asui kahdenlaista
väkeä.
Voudin
pöydässä
söivät asemiehet
eli svenit, joita oli parikolmekymmentä.
Näiden joukossa
oli
myös
apulaisvouti
ja kirjuri.
Apulaisvo uti
kuten
arvattavasti
itse päävoutikin
kulkivat
punaisesta br aba-ntink ank aasta tehdyssä
koreassa puvussa
ja .kir jurillc valmistettiin rhuovinpuku.
Voudin
pöytä'kunta söi hyvää uu okaa ja runsaasti. M.m. ol;.i pöydässä
kosolti voita
ja sianlihaa,
jota ei kahtena
ensi
vuonna mainita c.lenkaan
palvelusväelle annetun.
Miestä kohti Joivat asemiehet
vuodessa
IO tynnyriä
olutta, ja se oli parempaa
kuirrpalkrka väen kalja, jota ainakin
osaksi
tehtiin myös vcutiolue n jålkimåskistä.
Se oli n.s. ruokakaljaa:
k aik'kiaan mainitaan
kolme
eri olutia.jia.
Lu o nn oj.isesti
oli kartanossa
oma oluentekijänsä
..
Palvelusväki
söi
tietenkin
eri

pöydässä.
Vuosi
vuodelta
nousi
pal veI usväen
IIukumäärä,
niin että
sitä I562 olli 24 henkilöä,
joukossa.
rerikeja,
lammaspaimen,
kuski, leipoja, olueripanija,
karjakko
ja kymmenkunta
palve.ijatarta
, Palvelustytön
rahapadkka
vuodessa
oli I4
vaivaista
äyriä,
mutta lisäksi sai
rhän, kuten koko palveluskunta,
sarkaa ja ro htimia
pukuihinsa,
lampaan nahk oja turkeikseen
ja V'äl[yikseen sekä 2-3 paria yksip ohjaisia
kenkiä.
Vain 'karjakko
sai kaksipo.hjaiset
kengät.
Kartanossa
oli
oma suutari, joka ken~iä rustaili,
Kartanon
talous muodostui
senajan oloihin verrattain
laajaksi. Tosin pellot olivat pienet : vain kaksi
vainiota,
pohjoinen
ja eteläinen,
samat, jotka jo talonpojilla
olivat .01leet ~iljelyksessä.
Lisäksi raivattiin
vuosittain
vähän
kaskea.
Rukiin
viljelys oli yleisintä,
sitten ohran ja
ka uraakin
jo
viljeltiin
verrattain
paljon,
silllä kartanossa
oli syötettävä paljon .hevo sia . Vuosittain
oli
:kylvö n. 70-roo
pannia*).
Papuja
kylvettiin 3-4
pannia
ja h ampun
viljelys oli yleistä.
Pella vaa mainitaan vasta I56I ja silloinkin
saatiin sitä vain I2 naulaa.
Nauriita
kyl ve ttii neräänä
vuonna 6 1usjkallista, 'kaalia 2 lusikaliista.
Viijansa;o oli yleensä
pieni, keskimäärin
4-5
jyvåä.
Kerran
saatiin
papukylvö stä hädin tuskin siemeneri verta. - Kaskea myöspohettiin.
Niittyjå
Olli 'kartanolla
IO kpl.
Niiden tuotto
pysyi vuodesta
vuoteen hyvin sa mallaisena,
I IO-I20
talvi:kuonnana,'huo1imatta
siitä,
että joka vuosi käytettiin
työvoimaa.
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myös niittyjen raivaamiseen.
Entä karjanhoito?
Eläinten lukumäärä vaihteli eri vuosina, kuitenkin yleensä nousten
vuosi vuodelta.
Invenlariossa
v:lta 1559 oli ikarianossa
esirn. härkiä
13; sonneja
1,
lehmiä 62, pässejä 36, lampaita
213,
sikoja 67 ja erilaisia
hevosia
23.
Hevosten
joukossa
erotettiin
m.m.
friisiläisoriita,
työhevosia
ja ratsuh evcsia.
Viimemainitut
o[åvat tuodut
Mustialaan
eläletctä väksi.
Parikyrnlnentäviisi
linnan hevosta
teki vu osittain Mustialan ,heinä- ja kauravarastoihin
tuntuvan
loven. Osa hevosista oli täällä vuoden
umpeen,
toiset
vaan
muutamia
viikkoja.
Myös nimismiehen
virkatalossa
Por .
raassa oli Mustialan
rehuihla r uo'kittava na hevosia,
kerrankin
9 friisiläisoritta,
samoin voutikunnan
kahden
muun
nimismiehen
luona.
Kotieläinten
kuoleminen
tauteihin
ja
peto jen hampaisiin
oli eri ttäin
yleistä.
Kalastus
o.i tånkeå
elatuslähde
kuninkaankartanollekin.
Yhdellä
.nuotalla,
yhdellä
suurn uotalla,
katiskoilla
joiden Iukurnäarä
lopulta
nousi 17, sekä merroilla
saatiin melko suuria määriä
kaloja
Kaukjårvestä ja M astialan
Lammista,
j-opa
lopulta
Sarkijårvestäki.n.
Mutta ,kaikestä tä.stä
huolimatta
olisi
M ustialan
kartanossa
nälkää
kärsitty,
jos sen suuri väki olisi pa.koitettu
elämään
vain
kartanori
tuotteilla.
Mu-tta kun kolmen pitäjän verot kulkivat
M ustialan kartan ori kautta, niin jäi siitä hu omatta.
via määriä kulutukseen.
Sen aikainen
verotushan
'oli suurimmaksi
osaksi
luolntaisverotus,ta.
Hyvän

käsityksen
verotusmuotojen
monimnrtkaisuudesta
saa, kun havaitsee
kartanon
tileissä
ver oparseelien
luettelossa
olleeri 169 numeroa,
ja
kun näkee että ohraakin
maksettiin
9 eri 'verolajiin.
Maiiråcyn taksan
mukaan
sai kyllä talonpoika
su orit,taa veronsa
luonnontuotteiden
asemesta ralhal]'lakin, mutta maksuvälineet olivat ahtaalla.
Rasittavin
verovelvollisuudesta
varmaan
0:1 talonpojil'le
päivät yöt, joihin
heidän
nyt ,täytyi tottua.
Tosin 0,1i vanhastaan
Tammelankin
talonpoikia
velvoitettu
tek emaån päivätöi~ä Hameenlinnassa,
mutta joukottain
olivat vapauteen,
tottuneet talonpojat
jättäneet
ne suorittamatta,
ottaneet
sak-ot niskoillcn
ja päässeet
.maksuilla .paiviitoide.n
teosta.
Nyt ei
auttanut
enää sekään, 'kuin Mustialan kartano
tarvitsi työvoimaa.'
Tavallisiin Mustialan
kartanon
peltotöihi n uhrasi vat Portaan
pi täjän talolliseteräänä
vu onna inoin
1,200
päivät yötä, jcilda ei, edes korvattu
vakinaisia
veroja (vakinainen
taksvärkki oli erikseen),
vaan jotka laskettiin tilapäisiksi
apuver oiksi.
Samana vuonna sai vai Portaan pitäjän
miehet tehdä Hämeenlinnaan
474
päiv~työtä
ja .Ak aan 'kuparivuorelle
1459.
Sen vuoden tileissä on yt1~sityiskohtajnen
luettelo kaikista .niistä:
miehistä
Tammelan,
Someron,
J 0kioisten
ja Y päjän pitäji stä, jotka
silloin kävivät
Mustialass , taksvårkissa.
Ja kun M ustialassa rakennettiin,
täytyi ,talollipoi;ka.in tuoda
sadottain
aputukkeja,
lautoja
ja
palkkeja,
tuhansia ~iilejå ja tukipuita, tu o h ilevyjå, jopa harmaita
rakerinuskiviäkin
satoja kuorrnia,
vi,eläpä

'
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viedä niitä Hämeenhnnaan
asti, N .s.
pitkät kyydit kuuluivat
myös talonpojkien
veror a situksiin.
Hämeenlinnan, Helsingi.n ja Turun matkoja
täytyi
tehdä sarakunta
joka vuosi,
jopa joskus 'lähteä Viipuriin
asti.
Kun 'päivät yö arvioitiin
vain 1 äyriksi ja pitkäkyyti
1 mk .ksi, huomaa
siitä miten halvaksi
silloin talonpoJan lyö arvosteltiin.
Saa olla varma. etteivät
Lounais-Hämeen
talenpojat
silloin mielihyvin
katselleet alueellaan
kunirrkaankartan
oa.
On
kuitenkin
luonnollista,
että
vaikka M ustialan kartanon
talous ei
ollufkaan
ikannattavaa,
täytyi
kolmen pitäjän verot lukuunottaen
jäädä kartanostapaljon
ulosvietäväåkino Tukholman
verokamariin
tilitettiin pääasiassa
rahaa, 2-3 tuhatta mk. joka vuosi, jonkun
verran
luo nncntuotteitakin,
etenkin
rv oita.
Lisäksi vietiin valtakunnan
pääkaupunkiin
ja oikein
kuninkaallisten
omiin 'käsiin arvokkaat
metsäeläinten nahat.
Niinpä
vietiin susi-ilveksen nahkoja
joku
k pl., kerran
kissailveksen
nahka,
mikä tuli k uninkaan
puuhkan
.reunukseen,
samoin ketunnahkoja
. V outi oli ne ostanut picaja n metsästäjiltä
maksaen
esim.
.susi-ilveksen
na·hasta 4-10
mk., siis huomattavan
paljon. Mutta
ihmetystä
herättää,
ettei siitä huolimatta metsäelainten
nahkoj.a eriemmän
tarjottu.
Ei esim. mainita
kertaakaan
dcarhunriahk oja ostetun,
vaikka
tileistä 'kyllä ilmenee,
että
usein karhut
repivät
!hevasia
tai
lehmiä. Lopulta täytyiken voudin [åhettä.ä kuninkaalliseen
verokamariin
metsäeläinten
nahkojen
asemesta
vain
lehmännahkaja.
Toinenkin

huomattava
i>lmiö kansanamaisen.
elinkeinon
ajalla oli se, ettei täällä
silloin juuri näytty t erva , poltetun.
Kartanaon
ostettiin sitä silloin tällöin 'puali tynnyriä tai k ok oriainenki n käytettäväksi
veneen tervaamiseert, mutta kernaakaan
ei mainita
sitä mihinkään
lähetetyn.
Liikenevia
ruokavaro ja lähetettiin
etupäässä
Hämeenlin.naan,
Akaan
kuparikaivckselle
ja Helsingin
kartanaan, joskus Sa vonlinnaan
ja Viipuriin asti.
Lisäksi täytyi ylläpitää
. täällä majaileva
sotaväki.
Etenkin
Joen Westgöten,
Suomeri historiassa tunnetun
a atelismiehen,
ratsumiehille
sai M ustialan
kartano.
lähettää
Lahden
ja
Portaan
'kyliin
ru o kavar oja .
Kartanoon
Ipoikkesi
silloin tällöin myös ratsastavia
sotilaita.
Parille henkilölle,
jotka venäläi ste n hyökätessä
Viipuriin
.clivat menettäneet
ratsunsa,
luovutettiin Mustialan
kartan osta
hevonen
ylempien sotilaitten
käskystä.
Huomattavin
vierailu
tapahtui
ta.mrnilouu n 29 p :nä 1559, jolloin itse Suomen
herttua
juhana
seurueensa kanssa majaili kartanossa
yhden yön, toisen Someron
pappilaasa. Silloin tuli vo udille 'kiire hankkia tavallista
'herku'llisernpia
ruokia
herttuan
keittiömestarille
Hannu
Eerikinpojalle.
jäniksiå, metsoja ja
kana ja 'valmistettiin
he'rttil1a'n pöytään, jossa m.m. juotiin 3 tynnyriå
vo utiolutta,
syötiin tynnyri
lestyleipää j.n.e.

V outieri

vaikeuksia.

Ei ollut vontien lhauska olla vastuussa kuninkaankartan
oista, joiden
tuotolle
oli Ikaiikkia
yksityiskahtia
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myöten
määrätty
tarkat
alirajat.
Kylvo stå piti tulla vähintäin
se ja se
sato huoli.matta siitä, jos halla viljan
rur.rneli.
Lehmien
täytyi Iypsaä
määrätty
.maår
maitoa eika yksikään niistä saanut olla rnah o . Larnpaiden oli annettava
tarkka
määrä
'- villoja, vieläpä e1ukoiden
teurastuksestapiti
saada ennakolta
asetettu
määrä Ji'ha- y.m.
tuotteita.
Jos
metsänpedot
söivät .jonkun lehmän
taihevosen.
t2,i niitä muuten sortui,
. ei niitä otettu hu.omi·oon kuninkaan
verokamariin
tileissä.
Pu uttu vat
määrät
jäivät voutien
velaksi. Niin
joutuivat
die suuriin velkoihin,
eivät
yksin
Nl ustialassa,
vaan
muissa.kin kuninkaankartan
oissa,
Jören
van Borg jäi k.oht , ensimäisen
tilivuotensa
takia 207 mk:n velkaan,
seuraavana
vuonna
yli 380 m k., v.
1559 kokonaista
758 mk
Mitä se
merkitsi,
sen
osoittaa
parhaiten,
kun
mainitsee,
että vo udin vuosi.palkka oli rahassa vain 60 mk. Valtion verokamari
edellytti; että v o udit
joka
tapauksessa
varasti vat
kruunua,
pistivät omaan laskuunsa. Ja tämmöisellä
menettelyltä
he
oli vat siihen ,pakoitettujakin.
J 05tain Iören-voutikin
rahoja sai, koskapa hän 1562, jolloin ihan teki rästitilin, kykeni vajau'ksensa
niin täyttämään,
että velaksi jåi vain 368
mk.
å

Sen erän perästä
ei hänestä
mitään
~puhula.
.Mutta uusi vo uti ei saanutkartanon tuottoa
sen .pa,remmin
nousemaan, va a.n velkaa hänkin jäi kruunulle vuosittain
keskirnaårin
'Puolen
viidettäsaran
mk. Kartanon
wihjelys
ei näy kannattaneen
itseään,
vaan
pitäjien
veroista
täytyi outaa Uisää.
Maataloudellista
edistymistä
ei tapahtunut,
'kun viljelystekniikassa
ja
lavoissa
'oltiin vanhalla
k eskiaikaisella
kannalla.
Jo 1561 'kirjoitti
kuningas
ha vainneerisa,
että »vjljeiystavat
tuosta vat
sangen
vähän
hyötyä eli etua niitä suuria k ustannuksia, päivätöitä
ja muita vascaan,
joita niihin käytetään
ja kustanneIt.aan», .j,onka vuoksi hän käskee Lakkauttamaan
paivatoiden
käytön
rn.m. Mustialan
kartanossa,
johon
oli otettava
Jampuotejs
tai palkkaväkeä.
Palkkaväkeä
.si'Ulfn lisättiinrkin .
Mustialan

kuninkaankartanon
loppu.

Vuoden
1562 levott omat ajat.
jolloin
Ruotsi
olli Puolan
kanssa
joutunut
sotaan ja J uhana :herttua
n aimisensa
kaUlvta epäsopuun
Erik
?C1V kanssa, ja täytyi komen·taa 80taväkeä
Tallinnaan,
tuntuivat
Mus.
tialassakin.
Kartanon
Jiikenevät
rahavarat
annettiin
sotaväen
tarpeeksi,
fsim.kerran
Klaus
Flerningille,
jolla
täällä
oli
Hänen
tilejään v:lta 1560 ei hyläänityksiä,
sotaväen
palkkoihin
väksytty,
vaan 'sai 'hän eron virasfcaan. Jo saman vuoden lopulla teki
700 mk.
ja 500 mk.
Hämeenvaatteita varten.
~-~ssa
inven~tari'~n uusi V.OU'loi linnan ratsumiesten
Tallinnaan,
joka äskettäin
oli anJacob ~on.
Entinen
vouti teJci 'pari vuotta tilejään ja läihti niitä
tautunur
Ruotsin
a'laisuuteen,
vie'lopulta
itse ,viemään
Tukn olmaa n.
tiin Klaus Flemingin
käs!k:ystä ruo-
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kavaroja,
m.m. 28 lästiä leipää, ja
31 hevosta.
Mustialasta
lähti 14
asemiestä
Helsinkiin
mennäkseen
Tallinnaan,
ja erää:Je ruokatavaroita
Kalmarista
Viroon
kuljett avalle
laivalle,
joka oli 'pakoit-ebiu
jäämään Suomeeri
yli talven,
vietiin
Mustialasta
ruokavaroja.
12 huovia, j.otka samana
ital'vena
tufiiva,t
Tallinnasta
ja viettivät talvensa Hämeessä,
täy,tyi Mustialan
kartanon
myös Ylläpitää.
Mustialan
kuninkaankartanon
tarina olikin kohta lopussa. Erik XIV
alkoi suuressa
määrässä
lahjoiteäla
'lääni,t'yksiä aatelisille.
ja pian
,tuli
Mustialankin
vuoro:
Kirjeessään
tammikuun
3 p :nä 1563 lahjoitti kuningas
Mustialan
YJm. m aa.o maisu uksia
Klaus
Kristerirrpoika
H'orniHe, suureslikunnostautuneelle sotapäällikölleen.
Lahjoitusta
seurasi suurin
osa kartanon
'irl~aimistoa, m.m.paljon
karjaa.
Vuoden lopulla toimitti
viimeinen
vo uti Hornin edusmieheri
ja T.ammelan
kirkkoherran
läsnåoälessa
ikartanon
omaisuuden
irnvent oirnisen.
Osa irtaimis.oa,
etupäässä
vaateta varaa,

kuten

ryijyja

ennen

sii.rretly

ja vaippoja,
oli tätä
Sarialan
kartano ori.

Historia
osoittaa lukuisin esim erkein, eKä kohtalo korvaa
ja tasoittaa vuosisa.aiset
menetykset
ja vääryydet.
Niinpä juuri näi·nä vuosina
ovat niiden talonpoikain
kaukaisef
jälke.äiset,
jotka kerran
menettivät
maansa
M ustialan
kuninkaankartanon
hyväksi,
saaneet
viljelemänsä
torpat ja lam puoöit vapaiksi,
itsenäisiksi
tiloiksi.
Niiden
joukossa
on esim. sama Sällin talo, jonka viljelijältä lähes 400 vuotta sitten Lasse vo u'ti maan 'lisäksi ryösti
vielä
lehmänkin
kuninkaankartanon
karjaan. Eivätkä
talonpoikain
uhraukset Mus-tialan hyväksi
ole muutenkaan hukkaan
joutuneet.
Jo 1500luvulla se toi edistystä
Tammelaan,
ja jo niiltä ajoilta juontavat
ne mahdollisuudet,
:.oiden perustalla
Mustialasta
sitten 90 vuotta takaperin
muodostettiin
järkiperäisen
maataloutemme
kuuluisa
keskus.
E. Aaltonen.
Forssan
29/8.

Lehdessä

20/8,

25/8

Ja

.,

/
Satu Humppilan

ensimäisestä sepästä
ja .pirusta,

Hurnppi lassa e'lanyt ensirnä.nen seppä - niin .kertoo v an ha
'kansantaru - oli E:angen viisas ja tai ta v a mies sekä S1iv 0
ei'äanä,ntav 0 iltaan .
Taman
vuoksi hän oli jou'tunut pirun
kanssa, huonoihin valeihin . Pimeyd'en p.ä:äherra .ktm nimuttain
vihasi lkai'k'kia kunnon nnieh ia
jotk'a eivät hänen allarruaieiksensa taipuneet. Se oli k!oeitanut monina
keinojlla saada
sepanlkin pauloih insa , Siiltä siis
huonot va'li t. kun 'seppä ei. sovinnol la .al'istunut pirun rengjk'si . Kerran sitten otti piru
aklkansalkin mukaan, kun tuli
c'epP'3äviettelemaan . Sep!pä takoi parai.llaan pajassa, ]':un piru
erlklkoineen
astu,iavaimesta
ovesta s.isaIe . Seppri ei horn an
henkea nytkään
sa'ikahtanyt,
vaikka r.etas ja ruma alokakin
oli mukana. Hän kysyi rauh allisesti kiusaaja'lta:
Onkos se
totta, kun kerrotaan. että sinä
voit i,jsesi ja eurklkiosimnnttaa
vaileka 'kulin(ka pieneksi hyvänsä. Pir.u vakluucti tä/l11äno.evan
täyttä totta. M:n.ä en sitä, saa

uskottnksi, väitti seppa vastaan,
ellet sj,tä vai kåytannossä näytItää toteen.
Meneppas euikkoinesi tuonne oven taakse ja 11<'0ettakaa
sitten vh dessa turlla
avaimen reiästä sisalle . Sitten
vasta rnanakin uskon jutun todelksi jos pääsette. Piru suo tui
'klu,:n suostunkiri esitykseen ia
siirtyi euldkorisa kanssa pajan
ullkopuo'lel le . Kun seppä sai
oven Ioiinru, rupesi paho.a.inen
aklka perässää.n :t unkeutum aan
sopimuksen mukaan
avaimen
re.asta sieal'le .
Mutta vii as
srerpä ol ikn sovittanut pyssynsä piipun reiän suulle.
Pahalainen
lkurnrnasteli piipussa.
ryorniessaan: paksupa se sepa»
pajan ovi orikjin . Si'lloin pyssypamahti ja pimeyden herra pahan ämm.insä kanssa lensi i')rnaan . Vo: rneita viaiv aisi a henkiä, huusivat he lkaulhist.uiDeina
rnennessaan, ei'vätlk,ä sen koo-min.enaan tulleet rseppää ahdis- .
telemaan . Sen perästä saivat
si.tten toisetkin 'Hurrsppilan sep'ä:t o'lla pirul ta rauhassa
Jalmari Matisto.
Forssan Lehdessä

I.

S. -30.

Lounaishämäläisiä

laskutehtäviä
entiseen aikaan.

Kun nuoret entisinä aikoina
raavissaloin
Iaskuesimerlke issa
'meriivat Iqylään ilkiätlOvlereitaan ilmenee 'vain näitä pyhiä Jukutapaarnaan, niin pistettiin näis- Ja.
sä kokoulSpaik:ois:sa tavalllisesti
Kylasså oli kolme JUIs.s,:a,jokansanomaiset 'le;kA Ikäyntiin.
ka: J ussi 111a .kobme pu' sia, joka
Jos nuoriisoa o li enumman kool- p us issa kolme rasiaa, joka ra'la. Iejkitt iin "nUlmer,cp3xiisia", siassa koll111;erahaa.
Kuinka
"hinan
myyn'tia" ynnä muita
monta rahaa. oli kylän j ussei listumaleilklkeja. Mutta imdlo;n la yhteensä?
nuor isoparvi o';'i pienempi, suKerjäläisä~11a11Jänä 0 Ii kolme
kJeutui esille Dl:an ratoksi sanan'laskizjen ja. arvoitusten o- hametta, joka harnesssa ,kO-lillE
hella rnyoskin monenlaisia teh- tasknia, jdka taskussa ko.rne
kiJvi'ä, joilla 'klOeteltiin, dcenel la rät.tiä" joka ratissa ko.rn.s rasijoukosta oli terävin [pää lasku- a.a, joka rasiassa vko 'me kolmen-kcpeekan rahaa. Montako
jen ongebmia ratkaisemaan.
,
k,apee.ldeaa. oli ,ä;mlmäLlä?
Monet niistä 'laskuesirnerkeista
Susi
hYlPtDälSoi'Jarnrnas laur
olivat perin yksinkertaisia ja
maan:
s,öi
.kohta kolme niistä
helppoja ratkaista ja ol'ivatik.n
tarkbi tetut 'lapSiuus.i
ässä 0 1evil- kolrne'lta pur i .kurkut poikki,
kolmelta kontit .loatkoi, kornelle. Toiset sensijaan olivait me)"
ta rnah at ratkoi, .kolmeta 5e~ko vaikei tarkin, jotkn arrtoivat
loiklki pi ilopaljon
päänvaivaa aikuisil le- jan tai ttoi, IkolJI111e
sille,ko:::me pääsi Icot.iverajal 'e .
in.
Montako lammasta o'li laumasOminaista
näieekansancimaisille Taskutehtaville oli ;en- sa?
Papifla oli 7 . tytårta, joku
sinnåkin
se, etta niissä usein
ilmeni Iuvut 'kiOllmeja seitse- tyttarel'la 7 iharnet ta, jdka hamän. Taroå johtui, siitä, että ne meessa 7 taskua, joka taskussa
olivat, pyhiä' lukuja.
Senpä
7 rasiaa, jokn rasiassa 7 he'~"vuoksi Iasikuesirnerk'k ien laatimea . Ku.nlka monia hernea
jat riiin miel-e:,lään Vilj 8liviit yhteensä?
juuri näitä lukuja
Es:It11
.. seuOli seitsemän veräj1ää, joka
l
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veråjälla 7 ämmää, joka ä.n1Jl11.iil- kasakkaa,
joka
kasalealla
helä 7 korrttia,
joka lkon.tissa 'J vonen, joka hevosella 4 kuviokissaa, joka rrcissa'lJa. 7 poiknsta, joka kav.ossa
Ucen'kä, jolka
ta, joka
iPoilms'elila 7 h iirta , kengälss'ä 8 reikiaä, joka reiasEli naula.
Montako
naulaa?
Kuinlka :monta h iinta?
Ru.otsin
.kunin'kaal'la
oli 7
Kaksi meni marjaan, kaksi
renkiä ja 7 piikaa, jdka reng il- meni Icarjaan, :kblksi meni mYLl:ä 7 takk!ia"
joka
p iial'la toilyyn, yhdeksän
rantaan,
kahsenverran
enemmän,
jokaisessa
deksan
santaan.
kakaito ista
takissa
7 lkudtaista
n!~:pp,ia. korkean
vuoren
paalle .
PalMontako kui:,taj, ta nappia ka:lkl- jorrko rnenijo ita?
Monet
esimerldeista
.0' l.vat
kiaan?
Lintu. Ikävi. ohrapello'lla
1('01- saaneet hyvin rumol l'isen muodonlk in . Niinpa oli erä,än .mylrrmsti päivässä
loolmeri viikon
lar in kolrrsesta Icaumi'ista ty.osaja'ela, seitseman
jyvää nok'kas
tä syntynyt
runoelma,
jonka
aamusella,
paivalla itoisen verIaskuopi llirren
tehtävä
ei palran
enemmän,
iUa:sella tyytyi
jaa pä,änvai,ya'aklynä
k,ysynyt.
saunaan nm,in aarnuselba . MonMyllarin rnainio'zla Maijalla
tako
jyvaa
oli lintu ottan u t
ja sen korea.lla
'Kaij:ana' s.e!k:.ä
peIlosta?
Iiulkikaa.Ila Liusalla oli pulska
Vanha Matti meni 'kirkkoon
k osijo ita, kO'SD 1ta. Ma ijalle y:k'si
seitseman virstan Ipä,ähän, istui
Kaijalie
'kaksi
kolmasti virstal.a, palatessa
sa- joka sorrnelle,
joka
v arpaalle,
r iit tipa ~iu!kman verran,
pisti Matti tupaleaalle Liisa.Re puolet siitä 'kuin
kalk) i kerran aina lwltrnannella.·
istuirne'lla .
Kuinka
monasti
toisille.
V astat.a p i ti ku inka rnon ta
Matti tupakoi
kinkkornat'kalkosijaa ol'i ruy.Iar in tyHäriUä
lansa?
Seuranv.ssa
esimerkeisså
ilyhteensä.
Edellä esitttämä'ni
esirneikit
menee 3 ja 7 luvun ohe lla mu.iovat1dail::;ki sel.a.sia, jol ka voitabn
luik uja .
t iin rat'ka.i ta
yksirrkertaisel
la
Puussa alikalnlJe
haaraa, jolaskutava lla . Mutta si tten oli
ka haarassa. 7 olesaa. joka okpaljon sellaisia, joiden ratkaisassa 7 linnunoesaå,
joka pesassernisezsa ::aI1vitt iin korke21ny
sa 7 paikasta,
joka poikasella
2
pla,n'1atelma,tiikUcaa".
Esitän
silrn:,iä.
Montako si~\mää?
l1täi~,tä;hn näytteeksi
muu tarni.,
Maaihernal la o.i 7 ta'oa, joka
es~merkrrcejä .
talossa
7 huonetta,
joka hL"OTynnyri,
panni,
kymmenen
necssa 7 lkaappia, joka kaapssa
kappaa, v iis v i'iden ];L'iPan V2.k7 hyl lya, joka hyllyssa 70 kirkaa ja viis k1appa,a.
Paljonko
jaa, joka kirjassa 70' lehteä, jayhteensä?
ka leh de=sa 70 ä:ksää.
MantaTu lokseksi saa 'ko.me tynnyko aksaå?
ria, 'kun muistaa, eHä panni on
Ryssan
ke; arilla
on 7,0000
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20 kappaa, -vakka 5 kappaa ja
tynnyri 30 'kappaa ..
T,alon :k)arja meni iaitumel':e
seuraavassa jarjestyksessa: yiks'
meni 'kahden edellä, y1ks' meni
J.~a:hden 'kes:k:ell.ä, y1ks'meni
kahden 'perä:ssä. Kui n'ka monta
lehmää?
Kolme.
'
.Iärvessa oleva sorsa. nähtyään sorsaparven Ierrtavån, huusi: siellälPä satanen l'iurna ,lentää. Parvest.a vastattiin: pitää
alla yhtä paljon, pU!oleit,nejasosa ja sitten vielä sinä sieltä
järvestä, niin tulee sat a , 'MOIn'tako sorsaa ol i -parvsssa? 36.
Ma tti sanoi Mi'kolle: annap-

'pa.sminu:lek~'lksi seivästä, niin
minulle
tulee
kaksi 'kertaa
enemrnån :klUlinsinulle. Mikjko
-vastasi Mo.tihle: anna sina mnu:]le kaksiseivasta.: ni-n .rnei lle
rnolerrtrmlle ·tulee yhtä paljon.
'Montako seivästa 'oli :-klulmmallakin? Matilla 14" Mi'ko:::la 10.
Tälleisien laslcutehtavien ra'tloaisemistilaisuudet
talven pit'kiinäp:ulhte'ina.
muodostuivat
k.ansanlapsi'lle h~hittävihsi laskjentoturineiksi silloisina aikoina" fk'un he ei.vat vi,e'lä saaneet
koulujen penkei~],ä tätä taitoansa kehittää.
Jalmari Matisto .
Forssan Lehdessa
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Kaksi "työn kansalaista" Raitoolla.
Tulen rtässä .kirjoitelmassani lyhyesti
esittelemään pari kotikyläni kOf'venmarajaa, henkilöä"jock'a kotiseutunsa uutisviljelykseri
vainiolla ovat suor itt aneet
suurimerkityksellisen
todella miehen päivätyön, [a joilta jos 'kctaan saattaa nimittää "työn kansalaiseksi». Heidän k,al.taisiaan on !kyl:lä paikkakunnalla
elanyc
useampiakin j,aeJää .kerrties vieläkin,
mutta nämä ovat mielestäni heistä edustavimrnat, ja sitksi juuri on paikallaan
heitä ja heidän elämäntyötään
selostaa.
Enc, talollinen Vi h tor i Mä e npää on oman kertomuksensa
mukaan
syntynyt jouluk, 26 P :nä v. 1844 Raitoo.n kylässä lähellä Varkauksen taloa
olevassa mökissä vamhempiensa csikoisena,
Isä Matti Heileniusoli ruotusotamiehen poika Ija 'kotoisin Urjalasta Hak.kilan Norsilta seka arnruariltaan räätäli.
Kiti nimeltään Maija: oli syrutyisin Tammelan Mylly'kylän Sakar iaksen corpasta.
Isän isä oli ollut rn.m. osallisena
v .V.
1808-09 sodassa 12 eri taistelussa, joista
eräässä Pohjamanrnaadla .kaydyssä hänelta
ammuttiin
selkarepun
[iihnat
poikki hänen itsensä kuiten:k{lan· pahemmin ihaavoitturnatta.
Täällä mökissä 'poib .sioten otti ensi
askeleensa, isän oj.a,äidin huolenpidossa.
Kolmen vuoden kuluttua 1P,0ja,nsyntymästä osti isä' samassa kylä'ssä ,olev,an·
Raukon talon. ja perhe joutui näinollen,
muuttamaan
entisestä kodistaan.

Jo aivan nuorena täytyi Vihtori-pojan olla avussa peltotöissä tai lkesaisi.n
.pairncn nehla kotinsa [ehrnia ;kotikylän
aurinkoisilla ahor.inteiJiä,
IJOlssa vielä
usein suden ulvonca tai 'kontion askelten.
ääni karjan ammun.taan sekaantui. Koulunkäynnistä ei ollut puhettakaan.
Kiri
s.e kehrätessään pojalleen lukutaidon alkeet opetti ja lopusta tämä kyllä itse
huolehti.
Paikkakunnan
'taUonpojilla oli niihin
aikoihin tapana .kuljcttaa
myytäväksi
lii·kenevät heinänsä Ija muut tuotteensa
Helsinkiin.
Eräällä tällaisella matkalla,
joka tehtiin VV. 1854-56 sodan aikana
Helsinkiin, sai Vihtori-poikakin
kymmenestä ikävuodesraan 'huolimatta olla
osallisena
isänsä dieinäkuormaa
ajamassa.
Vuodet vie.rivät työn aherruksessa ja
pojasta .kasvoi sirvo nuorukainen,
joka
viikatteen var ressa jo pystyi näyttämään
muille selkänsä.
Oltuaan za-vuotias, sus mies parhaissa voimissaan,
tuli Vihtori Helenius
Mäenpää/hän, siihen taloon, jonka hyväksi sicten rniehuutensa parhaat voimat uhrasi. Hän nirn .. :meni naimisiin
tämän calon leskiernannan Idan kanssa.
Talo oli vielä siihen aikaan köyhä;
sen' kiviset pellot olivat »palreelle- kynnety.t, niit.t}'1jäei ollut auran adla nimeksikään. Navetassa ammui 4 Jehmää ja
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Lähteenmäen torppaan, jossa siihen aikaan tämän vanlhemmat asuivat. Täällä hän poltci
SYSla rautacietyölaisren
tarpeiksi, reki r akennustöita ja kuokki
seudun tadollisille. Monet hehtaar it hänen kuokkansa heiluessaan vi,ljely kelpoiseksi saattoi, monet kannat hän väänsi korven kohdusra päivänvaloon ja monet kilometrit ojia loi.
•
Yleensä ,tämä Lindin joose oli pystyvä 'kaikkiin maantöihin.
Kesällä heinän niitossa hän oli aivan ensimmäisiä;
toiset nii,tt~jät usein vasta puolisar assa
heiluivat, kun hän jo sen lopussa rsel-:
känsä oikaisi ja sieltä muille vihelteli,
Ruokaansa nähden oli tämä mies aina hyvin vaetimaton : kuiva
Ieipa ja
silakoita hyppysellinen sen pääIlä. Ruokaillessa hän siirtyi muista syrjernrnalle
eikä valitcanyc, vaikka toiset parem:pa·akin ruokaa söivät 'ja sitä olisi IhäneHekin r iirtanyt.
Kenties tästä sparrtalaisesta ruokejarjestyksesta
Ijuuri 'johtui
hänen kestävyytensä heinanniitossakin,
Vuosien vioriessa Lindin joose joutui
suuren Iapsijoukon .elättä~äksi Ja arvaa
sen, että siihen yhden miehen ansiot carkoin menivät.
Varmaan puutekin monesti vieraana kävi.
Vasta vanhemmalla
iä'llään onnistui

hänen saada oma ,katto päänsä päälle.
Erääseen .kivikkoiseen Raitoon kylässä
olevaan mäkeen hän raivasi sievän peltotilkun ja pystytti pircin, jossa elarnansän illan 'Vietltikyläläisille
vakkoja ja
r asioita valmisramalla.
Hän on jo kuitenkinoilut
kuolleena joitakin vuosia.
Vain .koripcltonsa ympärille cekemänsä
.kiviaidat kertovat 'jäl:kipolviHe omana
vakuutcavalla .tavallaan hänen vaatimattomasta .kaikessa chjljaisuudessa suorjretusta elamancyöstaän.
On sanottu, että täällä maailmassa ei
ole muuta .katoarnatonta
kuin työ, ja
·tämä on' aivan paikallaan.
Me ihmiset
häviämme tääJ,tä maailmasta kukin ajallaimme, mutta meidän uk'omme
ryäävät
tänne jälkeemme satoaan antamaan ja
uutta kylvöä luomaan,
Tässä esittämäni .henkilöt OIVat tekojensa
.kautca aina elävät kotiseutunsa
kiitollisessa rnuistossa. Juuri hci,hin voi
sovittaa kuninkaan sanat Paiviölle : »Sinä hyvä ja uskollinen 'Palvel~ja, vähässä
sinä olet ollut uskollinen, minä panen.
sinut paljon päälle».
Ärrä Hoo.

Forssan Lehdessä 18. 8, -30.

Puhemiehistä.
Tässä

ei ole

nyt kysymys
ukko
Paa 1'0 Virkk usesta
tai Kyösti Kalliosta,
jotka ovat oäleet niitä Suomen
nuore.n tasavallan ensiluokkaisia
.puhemie-hia.
Ei,
vaan tässä o n keskustelua
niistä entisajan
ylen tärkeistä
.puherniehistä,
joita
'välttämättä
tarvittiin
naimakauppoja
tehtäessä,
N ykyajan
ihmi.sethymyilevät
moisten
virkamiesten
nimen kuuliessansa,
mutta elossa on. vielä henkilöi tä, jo lka, muistavat
ja tietävät,
kuinka välttämätön
oli ennen tällainen toimshenkjlö.
Irman puhemiestäei
avioliittoa
entiseen
aikaan Ipidetty edes sopi varra eikä mahd oälisena.
Ajan tapa 0;1i sellainen,
että
vaikka mies olisi kylåakin ollut r ohkea itsekin yksinään menemäänmieIi t iett yns ä
pak in oill e nai m ak a upa t
solmiamaan.
niin 'puhemies
kuitenkin 'piti viran puolesta
olla mukana. Kehnoi;JJe ja ujoille rniehijle ne
olivat suorastaan
välttämättömät,
koska .its.efuä eli »hidas puhe ja kankea
'kieli».
Ei pidetty
sopivana,
että sulhanen
itse toimitti virallisen
kosirnisen.
Puhemiestä
La'r.vi.ttiin suähaseri itsensä sekä hänen sukunsa virallisena edustajana
sinä juhlallisena
ihetkenä, joUoinruaista
kysyttiin
miehelle
elämänkumppaniksi.
Puhe-

Svinh ufvudista,

mies

piti siuloiri kaikesta
huolen,
suosturnuksen,
antoi
kihlat ja toimitti
morsiamen
va.n'hernm at asialle su.osioålisiksi.
Häntä tarvittiin
pappilassa,
kun nuori
.pari kuulutuksiin
.pantiin , Hääkulkueessa
oli .puhemiehella
oma tärkeä 'pa1kkansa
kohta m orsiusparin
jälessä.
Sitten
itse :häissä hänelle
kuului kunniapaikka
juhla-aterian
aikana pöydän
yläpäässä.
RUJka-

Hankki tytön

siunauksen
sanat lausui puhemies
ja aloitti virren veisuun.
kun ateria
oli 'Lolpetettu.
Hän piti usein, puiheenlcin
.m.orsiusparible
t oi v ottaen
heille omasta ja ,hää vieraitten
pu.Oles,taonnea
.ja j umalan
siunausta.
Tä:llä edusrniehellä
oli sulhasen
rahakukk a r okin 'hallussaan,
josta suoritti
kaikki maksut
sekä antirnet,
miin että ylkarriies sai .0IJ·a aina 'V·apaana
kaikista
,huolista.
Hänellä
oli sulhasen .puolesta täysi valta toimia mielensä
mukaan,
Ei ee siis .niin helppo toimi ollut
kuin ensi näkemältä
näyttäisi.
Mie,hen 'piti oil,la anvonantoa
ja kunnioitusta
nauttiva
henkilö
ipa:ikkakunrialla.
Ei ,hän saanut olla sellainen,
jonka papinkirjassa
löytyi diarakanvarpaita,
Ei tähän toimeen kesvann ut mies, jota oli istutettu
kirkon-porstuassa
,j,u1l1aJan,palvcluksen
aikana jalkapu ussa tai jonka selkäoli
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saanuttuntearaipan
.~,slku.t varkaudesta.
'Ei, kunniallinen
:piti rniehen olla elårnantavoiltansa,
-ornata
'hyvät .puhtij,a'l.alhjat,niin
että osasi
sulhasen
mitä -parhaimmassarvalossa morsiamelle
sekä hänen vanhernmillensa esittää, 9~la rohkea ja esiintymiskykyinen
Ijtiihlissa, vieläpä hyväksi avuksi oli veisuutait okin. ItäSuomessa
,Oln kerr.ottukin
: »Koska
ylkämiesai.koo
naida, .niin hän hakee itsellensä
semmoisen
.puherniehen,
joka on 'hyvin k o nsti niekka
puheissansa
ja myös
taitava
veisuussakino .
Moniin paikoin .on puherniesollut
sulhasen
sukulainen,
niinkin läheinen kuin setä 'tai. eno.
Tämä sukulaisuussuhde
ei kuitenkaan
ollut
väittämatöri.
Se vain oli pääasia,
että hän O'li tarpeeksi arvokas 'henkilö jja toimeensa
hyvi1lä orninaisuuksilla
varustettu.
Monin
pai.lwin oli, oikein erikoisia
puherniehiä, jotka ulivat eläissään- toimittaneet kymmeniä,
'j'Oipa satojakin
pareja.
Usein kåvi niinkin, että puhemies
itse valitsi sulhaselle
.mor siarnen.
'Tiedossani
.on Lounais-Hämeestäkin useita tapauksia,
joissaion
käynyt niin, .ettei kosiornatkalie
'rähte,ny,t .mies Iaisinkaan tuntenut
tyttöä
eikä
odlut vhåntå 'edes milloinkaan
nähnyt.
.Muistan
eräåmkin,
nyt
jo mummona
.ja vaariria
elävån
.parin, joiden
nimieri su.hteenpyydän saada vaijeta, jot.ka pelkästään
puhemiehen
välityksellå Iö ysivät toisensa.
Muutamana
su nnuntaina
tuli nimittäin taitava !pu!hemies taloon,
jossa
oli
naimaikäinen
komea, reipas poika, .san.okaarnnne nyt

häntä näin suureri yleisön
kuulle n
salanimellä
.vaikka Matiksi.
Hän
kertoi naapuripitäjän
ipu.olella vaumassa talossa .olevan -sievän ,J,a'-rikkaan tytön.
Hän ori.kuin äsken n U.pustaan .puhjennut
ihana ruusu, aivan kuin Herran
'enkeli .. .Ei sille
tytölle
kaikki .pappilan
rnarn.sellitkaan vedä: vertoja.
'Ktrt o o vja ne u100 sekä Ipystyymihin
naisen työhön tahansa.
. Ei tyttö murjottele
synkkänä,
Iaulelee
vain
liLoisena
kuin
-satakieli.
Eikä siitä talosta
tyttöä
mie'helään
tyhjinä
låhetetå.
On slll·ä 'tuomisia,j,oka
sortista. Luhdin orretkin
ovat vaatteita
tfiynnä,
Jos
haluat,
Matti, kunncn
vmänrn än .itsellesi, niin .valjasta hetijparas
hepo .linjaalikärryjen
eteen ja
niin 'mennään
kiireesti,
ennenkuin
toiset pojat ehtivät.
MaUi ,inn,o.stui
siinä .'pai!ka.s>s'l, ,kun. kerran
oli näin
'hyvä .tilaisuus ·t-anj'Qi!l1a. Haki luhdista .parhaat
-päällensä javaI0,a!s,ti
komeim:man·hevose.n
kirkkokär.ryjen 'et-een ja niin -rrltiin vielä samana iltapäivänä-sen
komean
immen
'ko miassa kotitalossa,
,E'ivätkä
ne
nu oret· t oisjaa'nkauan
ujo stelleet eik å-siira pitkiä. »riijausaikoja»: tarvittu
sinä .jo -seuraavalla
viik olda tapahtui
julkinen
:ki:Maus jalparin
-kuukauden ,perästä
.vietettiin upeat
häät.
Varsin
onnellinen
.pari heistä tuli,
K ultahååtkin
on jo ehditty viettäå,
eikäkertaakaanole Matin tarvinnut
katua sitä, että pulherniehen
kanssa
matkaan
lähti.
Mummo i'hrnettelee
l1y,k,y·aikaisia ihmi sia, jotka' »riijaavat» vuosikausia
tuliakseen
täysin
toisiansa
tuntemaan
ja sitten
ovat
lko'htahäitten
ij,älkeen toistensa
tukassa kiinni.
i

74
Kaikissa tapauksissa
ei :kyllä käynyt
riain
onnellisesti.
Sattuiohan toisinaan
epäsopuisiakin
avio'liittoja, niin että ylkärnies .pääs! jäUkeenpäin
puhemiestään
moittirnaao : »et sinä oikein tuntenutkaari
tuota meidän KaLsaa,siUä
se on totisesti 'peräti äksy ja marisee
aina
'niinkuin
Penttilän
ver äjä».
M u u:tamas:tapuhe.mieihestä
on
jälkimaailmalle
säilynyt
sellainen
maine, että ,hän ensimaiseksi
taloon
tullessaan
kyseli, !kuinka monta Iehmää .piti oleman.
Lounais-Hämeessä,
saun ozn kuin
ikaikkialla
maa,ssamme,on
ollut
yleisenä tapana, 'että puhemiehen
piti olla mies.
N aistaei
pidetty t.oimeen .s,o,pi'vana,
waan (avattiin
sanoa:
»:kun on akka .puherniehenä,
-niin .o n .pir u valirniehenä»
(tai myös
konttirniehenä).
Nainen
ei entisinä aikoina juuri rnurhinkaan
virkoihin kelvannut,
kuinkapa
hänelle sitten olisi uskottu :tä:Hainen tärkeä toimi. On kyllä 01Jut sellaisia tapauk-,
sia, että joku kielevä akka on hååräiilyt puhemiehenä;
mutta se
on I
lk uit en.kin
ollut
sel:Jaista salakähmäistä toimintaa
eikä tuohlaista. julkista, kuten miesten hommat
tapasivatolla.
Mies piti ta vallisesti 'häpeällisenä
antautua
näissä asioissa
akkojen kanssa tekemisiin.
Puhemies
sai myöskin 'palkan 'Vaivoistaan , Rilokailta
tuli Iuonn ollisesti runsairnmat
Iahjat.
Oli taval,lis,:a, että morsian amt oi-lahjana ,fjaidan ja sukat siteineen,
jopa muu-

takin vaatetavaraa.
Sulhanen
korvasi
rahassa
'tai -viljassa »kahteen
mieheen»,
josta ei sivullisille
mitään virkattu.
Yleisesti
sanottiin,
että puhemiehelle
kuuluu :paita, 'jossa on seitsemän
taskua ja joka tasikussa markka
rahaa,
Tämä
o,n
kuitenkin
ollut vain kuwaann ollista
puhetta,
silJä en 01e missään
k uulIut,
että
puhemies
olisi
tuollaista m o nitaskuista
.paita.,
saanut.
Kun ·paidoissa ei ole taskuja
käytetty, niin mitäpä puhemieskään
olisi tuotiaisella
tehnyt.
Puheella
seitsemästä
taskusta
tahdottiin
»'kautta rantain»
huomauttaa
spalkkio.n.vrunsaude sta.
Viimeiset
,huomatta'vlmmat
'pulhemiehet
H urnppilassa
olivat K okemäeltä muuttanut
kanttori
ja ensi,mäinen lastenopettajaMatbi.
'Malmberg, kuollut 'V. 1887, ja, torppari
Tuomo
Palomäki,
iku,oaJu,t v. 1903.
Tä.mä
jälkirnäinen
toimitti rn.m.
. eräälle
vähäpuheiselle
kauppiaaldekin kaksi emäntää,
mutta kertoi,
ettei jälkimäirien
antanut enää .paitaahäneIle.
Hyvänta:htoinen
pu:hemies ei sitä kuitenkaan
.henn.onut
pyytää,
arvelipa vain iloinen ihyrny
huulillaan:
»On tainnut mennä
jo
muodista
.pois .kok o paidan antaminen» .. Tähän voimme me mykyajan
ihmiset Ii.sätä: 'niin se on mennyt jo
.virk akin.
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